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ييتنز!؟ال!قضبخبن

التحقيقمقدمة

منشاءمنكتابهلخدمةاصطفىالذىدثهالحمد

رحمةالمبعوثنبيهعلىوالسلاموالصلاةخلقه

وصحبهاكهوعلىالدينيومإلىالحقودعوةللعالمين

،،المسلمينمنبسنتهاسقومن

وبعد:

:كتابفهذا

فى!المضيةالدرةشرحفىالمرضية"البهجة

لفضيلةالمتواترةللعشرةالمتممةالثلاثالقراءات

وأسكنهاللهرحمهالضباعمحمدعلىالشيخ

وهذا،القراءاتفىجليلةأعمالاقدمالذى،جناته

ابتعدحيثوأسهلهاالدرةشروحأجلمنالشرح

يمللاسلسلامبسطافجاء،والتطويلالتعقيدعن

جاءتفقدالعظيمالجهدهذامعلكنقارئهمنه

الكلماتضبطفىسواء،المطبعيةالأخطاءبعض

أطلقمت"(،كلمة)إوإنفحؤاالمعنىفىيؤثرالتى

لأنالتاءبضم"أطلق!تإ،:والصوابالتاءبفتح

أصل""قبلهونحوللمخاطبوليسللمتكلمالضمير

لأنسكونهاوالصواب،الباءبضمالبقرةسورةفى

اللفظفىالخطأجاءكمابعد،ضدالسابقمعناه

قوله:نحوالقرآنى
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)ألموالصوابالتوبةفى!يأتهملم)وإذا

والصواببالحديد!نقتبسأنظرو!ال!ونحو!يأتهم

للدلالةأقواسوضعجاءكما!نقتبس)انظرونا

بينيرىياءوضعنحو6"فحلهاغيرفىالرمزعلى

قوله:فىقوسين

نإوالصوابالأحقافبسورة)ب(صى!!!كرها

نكذبأالأقواسأخطاءومنرمرا،ليستالياء

.حى(صى)بالصواو((حوى)لالووا

..والورقالطباعةرداءةذلكوبجانب

طبعةفىجديدثوبفىالنافعالعملهذافنقدم

هذاصاحبينفعأنوجلعراللهفنسأل،فاخرة

وأنالجزاء،خيريجزهوأندرهعلىوالقائمالعمل

..بهينفعنا

وصحبهوآلهمحمدعلىوسلماللهوصلى

،،أجمعين

مراجعه

شرفمحمدالديقجمال
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بعصز!ش!ال!قضبخبن

،الألبابلأولىوذكرىهدى،الكتابعبدهعلىأنزلالذىدتهالحمد

أولىوصحبهاكهوعلى،عدنانولدسيدمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة

والإتقانالرواية

بعد(:أماا

العجزذوالضباععلىالبصير.الخبيررحمةإلىالفقيرالعبدفيقول

المرضية.الثلاثالقراءاتفى.المضيةالدرةعلىلطيفشرحهذاوالتقصير.

الشيخمشايخناشيخ،المدققالمقرئ.المحققالإمام،دهرهووحيد.عصرهلحافظ

جعلته.جنتهفسيحوأسكنه.برحمتهالثهحباهالجزرىمحمدبنمحمدبنمحمد

ذلكحدتهاعلىترجمةكلوفصلت.مختصروجهعلىمنهاالقراءاتلاستخراج

للنظر.وأجمعللوطرأقضى

المضية(الدرةشرحفى.المرضيةبالبهجة:وسميتها

سحائبعليهيفيضأن.مأمولوأقرب.مسؤولخيروهوأسألوالثه

.القبول

تعالى:اللهرحمهالناظمقال

غلا(ؤخذةاتذىلتهالحفذ)فل

فيهيبدألابالذىأمركلبخبروعملأالعزيز؟بالكتاباقتداءبالحمدافتتح

والبركةالخيرعنمقطوعأىأقطعفهواللهبذكرويروى،أجذمفهواللهبحمد

واصطلاحما،التعظيمقصدعلىالاختيارىالجميلعلىباللسانالثناءلغةوالحمد

علىأعلموالثهوغيرهالحامدعلىمنعمإنهحيثمنالمنعمتعظيمعنينبئفعل

غريبةطريقةالناظمسلكوقدالمحامد.لجميعالمستحقالوجود،الواجبالذات

الثهبكتاباقتداءدثهالحمديقلولمدثهالحمد:قلقالحيثبالحمدابتدائهفى

صحابة(/المضيةالدرةشرحالمرضيةالبهجلا/5



ؤسنلائملئبماائخفذ،)فلؤندآ!يتخذنئماتذيلقهائخفذ)ؤفل:وعلاجلقالحيث

علىلهوترغيبآللمخاطبدلالةبالحمدالأمرفىولأنامئطقى!الذينجمبابهغفئ

علىالحمدمنزلةعليهدلالتهالناظمفنزل،بالذىأمركلابتداءفىبهالإتيان

من!شملقولهفاعلهثوابمثللهوليكون،كفاعلهالخيرعلىالدالقولهمطريقة

لامرالمبتدئأيهاياقلوقالبالحمدابتدأفكأنه،فاعلهأجرمثلفلهخيرعلىدل

ملكهفىمنفردواحدتعالىالثهأنإلىعلاوحدهبقولهوأشار.دثهالحمدبالذى

عقوه.فىلهشريكلا

ؤتؤستلا(غؤتةؤاشأذ)ؤقخذة

والعون،التعظيموالتمجيدالأولىالجملةعلىعطفالثلاثالجمل

القرآنتلاوةأعظمهاومن.بطاعتهتعالىالثهإلىالتقربوالتوسل،الإعانة

وخدمته.

تلآؤقنؤالضخالبوآليؤستئئمفخقدأالأتاخيركقىؤضل

الإنسفىصفوتهأىخلقهخيرعلىصلىأقلههوبماتعالىاللهعلىأثنىلما

سلكفىانتظامهيصلحلاالمخلوقاتبقيةمنغيرهملأن.والملائكةوالجن

يكتفولمللنظامتحسيناالحمدوتيرةعلىبالصلاةوأتى،المقامهذافىالتفضيل

غقييماصنفواآفئواانذينأئفاياوعلا)جللقولهامتثالأإليهاالسلامضمبلبها

نأيرضيكأمايامحمد9الحديثفىبهالموعودللثوابوحرزا،تسئييماوشففوا

مرةعليكيسلمولاعشرمبهاعليهصليتإلامرةأمتكمنأحدعليكيصلىلا

اللهمنوالصلاة.الآخرعنأحدهماإفرادلكراهةودفغاعشرم"عليهسلمتإلا

والدعاءالتضرعالمؤمنينومن.الاستغفارالملائكةومن.بالتعظيمالمقرونةالرحمة

علىصلاللهمقولوا9قولهفىبذلك!يملأمرهامتثالأوأصحابهاكهعلىوصلى

الصلاةبدونعليهالصلاةعنغ!يمولنهيهأالحديثإلخمحمدا!وعلىمحمد

الزكاةمقاموفىالدعاء،مقامفىأمتهوقيل.أتباعهوقيلعترتهالنبىوا!عليهم

تبع.تلاومعنى!سمالرسولصحبمسلمكل،والصحابىالمطلبوبنوهاشمبنو
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ؤائفلآا!قراءات"ا!غشئريقاتتئمثلآتةخروتتظيمقخذؤتغذ

ويستحبآخر،إلىأسلوبأوغرضمنللانتقالبهايؤتىكلمةوبعدقوله

خطبهفىبهايأتىكانلأنه!سي!بهاقتداءوالمراسلاتالخطبفىبهاالإتيان

!لمجينرسولهعلىوالسلاموالصلاةالثهحمدمنتقدمماوبعدأى،ومراسلاته

المنسوبةالثلاثالقراءاتحروفمنلكنظمتهماخذأىفخذ،وأصحابهواكه

الحرزفىالمذكورةالسبعمعبهالتكما!بعدأسماءهمتذكرالذينالثلاثةللأئمة

عبدالإمامقالكما.بالضرورةالدينمنالمعلومةالمتواترةالمشهورةالعشرالقراءات

قرأالذىللطالبالشيخمنحثوهذاللعهد،فيهافاللام،السبكىالوهاب

علىمرتبةالئلاثةقراءاتجعلولذابالعثمر،ليحيطأيضئابالثلاثيقرأأن،بالسبع

النقلالفنهذاأخذطريقأنإلىوانقلا.بقولهوأشار،السبعةمنثلاثةقراءات

!سفه.بالنبىسندهمالمتصلالمعتبرةالأئمةعن

ستئيقا(تيسييرتخييرفيفؤكقا)

كتابىفىذكرتهالذىالوجهعلىكونهحالالثلاثةحروفنظمىخذأى

الثلاثالقراءاتالناظمفيهجمعكتابوهوتعييرغيرمنالتيسير()تحبيرالمسمى

فكأنه،الاسمبذلكوسماهالتيسيرفىالدانىذكرهالذىالوجهعلىالسغمع

وطريقالقصيدةهذهطريقأنذلكمنوعلمللعشر،كملهحيثالتيسيرزين

:فقالتيمنأالدعاءفىشرعالطريقينموافقةبينولماواحد،التحبير

قيكفلآ(تفنأنرتى)قاشأذ

إلىآملكلالمبلغوهووإكمالهالنظمإتمامعلىيوفقنىأناللهفأسألأى

آماله.

ا!فلآدوشقيقان"تجقازائنكذاكتاقلوزدانائنكئةتجغقرأئو

مناثنينمعواحدوكلواحد،بعدواحذاالثلاثةالقراءأسماءيبينشرع
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بنيزيدجعفرأبووهومنهمالأولالإمامعلىالبيتهذافىفتكلمأصحابه

الرياسةإليهانتهتتابعئاكانالمخزومىالحارثأبىمولىالمدنىالمخزومىالقعقاع

سلمةأمومسحت،وستينثلاثسنةمج!مالثهرسولبمسجدبالمدينةالإقراءفى

جعفرأبوغسللما:نافعقال،نافعشيوخأجلمنوكانصغيرأ.رأسهعلى

أنهحضرهممنأحدشكفما،المصحفورقةمثلفؤادهإلىنحرهبينمانظروا

نأقراءتىقرأمنوكلأصحابىبشر:فقالوفاتهبعدالمنامفىورؤى.القرآننور

أبىابنعياشبناللهعبدمولاهعلى.قرأدعوتىفيهموأجاب،لهمغفرالثه

الثلاثةوقرأ.هريرةأبىوعلىالهاشمىعباسبناللهعبدوعلى،المخزومىربيعة

ثابتبنزيدعلىعباسوابنهريرةأبوأيضاوقرأ،كعببنأبىالمنذرأبىعلى

ومائة.وعثمرينثمانسنةبالمدينةتوفى،!يماللهرسولعلىواتىزيدوقرأ

ضابطاالقراءةفىرئيسأكانالحذاء،المدنىوردانبنعيسىعنهوروى

ومائة.ستينسنةتوفىمحقفا،

مقرئاكانالمدنىالزهرىمسلمبنسليمانوهوجمازابنأيضئاعنهوروى

ومائة.سبعينسنةوتوفىنبيلأضابطا

ؤرؤخفئم(رؤيخس!غتةفلؤيغفولث)

الحضرمىإسحاقبنيعقوبمحمدأبوالبصرةإماممنهمالثانىالإمام

القراءةرياسةإليهانتهتصالحأ.عالمأثقةالقراءةفىإمافاكان،البصرىمولاهم

القرآنبحروفالناسوأروى،سنينالبصرةجامعإماموكانعمرو،أبىبعد

وعلى،الطويلالمدنىسليمانأبىبنسلامالمنذرأبىعلىقرأالفقهاء.وحديث

حبانبنجعفرالا!شهبأبىوعلى.ميمونبنومهدىشرنفة،بنشهاب

وأبىعاصمعلىسلاموقرأ،نفسهعمروأبىعلىقرأإنه:وقيل،العطاردى

هارون،وقرأالأعورموسىبنهارونعلىشهابوقرأ،معروفوسندهما،عمرو

علىعاصموقرأ.الجحدرىالعجاجبنعاصموعلىبسندهعمروأبىعلى

الخطاببنعمرالمؤمنينأميرعلىوهوالعاليةأبىعلىوهو،البصرىالحسن

،عياشابنعلىوهو،قتيبةبنسليمانعلىأيضأالجحدرىوقرأ.عنهالثهرضى
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وهو،الرياحىالعاليةأبىعلىوهوالحجابشعيبعلىوهومهدىعلىوهو

وهو،العطاردىملجانبنعمرانرجاأبىعلىالأشهبأبووزيد،وقرأأبىعلى

وتوفى.!ش!هالثهرسولعلىوعمروزيدوأبىوهو،الأشعرىموسىأبىعلى

ومائتين.خمسسنةالحجةذىفى

وكان.برويسالمعروفاللؤلؤىالمتوكلبنمحمداللهعبدأبوعنهروى

الدانى:قال.حاذفامشهوزاضابطاماهرابها،قيفابالقراءةإمافا

ومائتين.وثلاثينثمانسنةبالبصرةتوفى.يعقوبأصحابأحذقمنوهو

الهذلىمسلمبنعبدةبنالمؤمنعبدبنروحالحسنأبوأيضئاعنهوروى

يعقوبأصحابأجلمنمشهوزاضابطاثقةجليلأمقرئاوكان.البصرىمولاهم

وثلاثينخمسأوأربعسنةتوفى.صحيحهفىالبزارعنهروى.وأوثقهم

ومائتين.

تلآ(خقفكنإذرش!قغ)ؤإسئخاق

وهوالاختيار،صاحبآخرأبالراءالبزارهشامبنخلفمنهمالثالثالإمام

ابنوهوالعلمطلبفىوابتدأ.سنينعشرابنوهوالقرآنحفظ.حمزةراوى

العلمفىسعةلهوكانعابذا.زاهذاثقةعاثاكبيراإمافاوكان،سنةعشرةثلاث

منبابعلىأشكلقالأنهعنهروى،لهآدمبنويحمىسليمدعاءببركةوالمال

يعنىحمزةخالفإنهأشتةبنبكرأبو:قالعرفتهحتىألفاثمانينفأنفقتالنحو

فلماختيارهتتبعت:اللهرحمه،الناظمقالحرقا،وعشرينمائةفىاختيارهفى

والكسائى،حمزةعنولابلواحد،حرففىالكوفيينقراءةعنيخرجأجده

فىأفنكنافا!قريهغنئوحراثم)تعالىقولهوهوواحدحرففىإلا.بكروأبى

عنهوروى.بعدهاوألفوالراءالحاءبفتحوالجماعةكحفصقرأهاالأنبياءسورة

علىقرأ.الكوفيينفخالفالسورتينبينالسكتإرشادهفىالقلانسىالعزأبو

أبىوعلىبكر،أبىصاحبالأعشىخليفةبنيعقوبوعلىحمزةصاحبسليم

أبووقرأ.العطاروأبان،الضبىالمفضلصاحبالأنصارىأويسبنسعيدزيد

وتوفى،!يماللهرسولإلىمتصلأبسندهالكوفىعاصمعلىوأبانوالمفضلبكر
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عثمانبنإبراهيمبنإسحاقيعقوبأبوعنهوروى.ومائتينوعشرينتسعسنة

توفىغيرها،يعرفلا،خلفبروايةمنفرذاثقةكانالوراقالمزوزىاللهعبدابن

ومائتين،وثمانينستسنة

إمافاوكانأيفئا،الحدادالكريمعبدبنإدرش!الحسنأبوأيضاعنهوروى

وفوقثقةفقالقطنىالدارعنهوسئل،واختيارهروايتهخلفعنروى،ثقةمتقئا

ومائتين.وتسعيناثنتينسنةتوفى،بدرجةالثقة

تا"ضلآقذأضل!قغؤثايئفئمتايعؤالا"!ليغفروأئويثالط

منأصلأالثلاثةمنلكلفجعلالثلاثةالقراءقراءاتأصوليبينأخذ

أبايعقوبوهوالنظمفىالثانىفجعلمنهالقربهاقراءتهعلىقراءتهرتب،السبعة

وهوفيهوللأولعمرو،أبىعلىالمنذرأبووقرأالمنذر،أبىعلىقرألأنهعمرو

سليمعلىقرألأنهحمزةخلفوهووللثالث،عليهقرأنافغالأننافغا،جعفرأبو

:قالثمحمزةعلىسليموقرأ

كأضيهئم(الرؤاثئئمؤرفرفئم)

منورواتهملأصولهمجعلماورواتهمالثلاثةهؤلاءلرمزالناظمعين

جعفرلأبىأبجحروففعين،للموافقةتكميلأالشاطبيةفىجادأبىحروف

،كحمزةوراوبيهلخلف،فضقعمروكأبىوراوبيهلبعقوبحطى،كنافعوراوييه

)ح(جمازابن)ج(وردانابن)ب(جعفرأبو)أ(هكذاالرموزترتيبفصار

نأواعلمإدرش!،)ق(إسحاق)ض(خلف)ف(روح)ى(رويس)ط(يعقوب

تقدئماوالرمزوالترجمةفيهاالمختلفالحروففىالشاطبىترتيباختارقدالناظم

لماالرمزوتكراراتصالهافىلاريبةحروففىوتركهالفصلوإيرادوتأخيرأ

فىشرعثم.بيانهتتبعمنذلكفهمالحرز،فىوقعمماذلكوأمثال،عارض

:فقالللاختصاراخترعهاصطلاح

فا4فملآ(وإلأأذكرخاتفواقإن)

ذكرهفيهاالمخلفالحروففىأصلهالثلاثةهؤلاءمنواحدخالفإنأى
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أهملالترجمةفىمعهاتفقبأنيخالفهلموإن،صريحهأوورمزهترجمتهمع

،ذكرهنافغاجعفرأبوخالفإنمثلأالشاطبيةفىلأصلهذكرماإلىوأحالذكره

فيتعيننافعقراءةمنالشاطبيةفىذكرماعلىوتركه.ذكرهأهملمعهاتفقوإن

كلبينالخلافكانولما،الآخرانوكذانافعمعاتفاقهمنجعفرأبىقراءةثمة

منهماوكليكونوقد،راوييهأحدباعتبارمنهماوكليكونقدوأصلهالثلاثةمن

المخالفذكرالناظماعتبرراوييهأحدباعتباروالآخركذلكوأحدهما.بكماله

وأبكمالهسواءأحدهمخالففمتى،خالفهالذىالأصللراوىمخالفتهباعتبار

وافقهومتى،ذكرهأحدهمامنأوجميغا،الروايتينمنأصلهراوييهأحدباعتبار

يذكرهلمفإنهخلفوأما،ويعقوبجعفرأبىمعظاهروهذا،يذكرهلمكذلك

خالفإذامابخلافخلاذاخالفص!ان،حمزةعنروايتهاختيارهوافقمتى

أخراصطلاحاتأوردثم.وافقهأوخلاذاخالفسواءيذكرهفإنهروايتهاختياره

:فقالأيفخااخترعها

آغتمذ(قالشئفرةأطقق!ثكيقة)ؤإن

منكلمةكلفىالقراءةأئمةبيناشتهرماعلىالطالبأيهااعتمدأى

القيودعنبشىءتقييدغيرمنمطلقةالنظمهذافىأوردتهافيهاالمختلفالكلمات

ذاتوهىمطلقةالكلمةيوردتارةلأنهمتنؤعةمواردالاصطلاحلهذاأناعلم

الكلمةيقيدفلاأيضئا.نظيرهاوفىفيهاأصلهالقارئخلافعمومبهويريدنظير

قولهذلكمثال.جميعهافىأصلهالقارئخلافشهرةعلىاعتماذاالعمومبأداة

نأأى،أصلهخالفيعقوبأنبهيريدحزدفاعالبقرةسورةفىتعالىالثهرحمه

تقييدغيرمنمطلقةدفاعلفظةفأوردمعا،الحجوفىهناالموضعينفىعمروأبا

علىالدالةالألفاظمنذلكنحوأووقعحيثأومعايقولبأنالعمومبأدلة

الكلمةيوردوتارةمغا.الموضعينفىأصلهخالفأنهبينهماشتهر،لأنهالعموم

النظائرمنغيرهدونالموضعبهذاأصلهالقارئخلافتخصيصبهويريدمطلقة

وافقلكنفيها،مختلفاالنظائرتلكتكونبأنوذلكأخر،مواضعفىالواقعة
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رحمهقولهالأولمثالفيهالأحدخلافلاعليهامجمغاأوأصلهفيهاالقارئذلك

فقطهناأصلهيعقوبخالفأنهبهيريدكلماتوحزالأنعامسورةفىتعالىالثه

منمطلقةالكلمةفأورد،الطولوموضعيونسوموضعىالأعراففىالتىدون

يعقوبخالفأنهبينهماشتهرلأنهمثلأهنايقولبأنالتخصيصبأداةتقييدغير

فىقولهالثانىومثالالنظائر،منالبواقىفىووافق،السورةهذهفىأصله

لأنت"إنكقولهدونيوسفلأنتإنكبهيريدأولأنتوإنككلمةمنالهمزتين

هوددونيوسففىأصلهجعفرأبىخلافبينهماشتهرفإنهبهودالرشيد"الحليم

الكلمةيوردوتارة.الشهرةعلىاعتماذامطلقةالكلمةفأوردعليهمجمعف!نه

كالشاطبى.عليهايدلبمايقيدهافلاالرفعأوالغيبةأوالتذكيربهويريد،مطلقة

الشهرةعلىذلكفىاعتماذاالقيدعنباللفظوشستغنىمطلقةالكلمةيوردوتارة

:قالثمأيضا

اسثجلآ(ؤتنيهيرأتغريفأ)كذيلث

القارئخلافلكن،باللاممعرفةفيهاالمختلفالكلمةيذكرربماأنهيعنى

بهفيريد،نكرةأواللامبغيرمعرفةكانسواءأيضأ،اللامعنللعارىشامل

يوهمظاهرهكانلهانجميعاعنهاوالعارىاللامذاوعمومهالخلافإطلاق

بهيريداسجلافوالصراطقولهمثالهالشهرةعلىاعتماذابالمعرفالتخصيص

فىأصلهخلافبينهماشتهرفإنهجاءاوكيفوقعاحيثوصراطالصراطلفظ

منكرأاللفظيذكرقدفإنهالمعرففىالحكموكذا،باللامإيرادهيضرفلاالجميع

المفردالهمزفىقولهمثلهأيضئاباللامالمعرفوعمومالخلافإطلاقبهويريد

فيهاشتهرفإنهالمعرففيهفاندرجوقعكيفخاطينبهيريدألا،متكئخاطين

،وسأنبهكالشهرةعلىكلهذلكفى،فيعتمدالجميعفىجعفرأصلهأبىخلاف

منفرغولما،تعالىاللهشاءإنواحدبعدواحذاالاصطلاحاتهذهمواردعلى

:فقالالمقصودفىشرعالاصطلاحاتوبيانالخطبة
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ا!فرآلطؤأئ!ا!ت!ئققةتاب،

الفاتحةسورةوهىالقرآنأموسورةالبسملةفىاختلافهمبيانبابهذاأى

أمه.الجيشيتبعكماتتبعهاالقرآنأؤللأنهاالقرآنأموسميت

:اتنبيهأ

وافقإذاأنهمنشرطهماعلىجرياالاستعاذةتعالىالثهرحمهالناظمأهمل

أباهفصلوإخفاؤهالحرزفيالشاطبىقولوأماأهملها،مسئلةفىأصلهكل

صيغتهافىوالمشهور،الثلاثةمنأحدعنيردولم،إليهالتفاتلافأمروعاتنا،

وقال.نقصولازيادةغيرمن!الرجيمالشيطانمنبالثه!أعوذوحديثاقدئما

:هـقالأالعليمالسميعهواللهإنوخلفجعفرلأبىيزادوقد:بعضهم

ئقة()آ(السئورتينتين)ؤتسئقل

بلاسورتينكلبينبالشملةفصلجعفرأبووهوأئمةألفمرموزأنيعنى

باعتبارأصلهجعفرأبوفيهاخالفالتىالمواضعمنوهذا.للرسماتباغاخلاف

باعتبارالناظمفذكره،وجهفىورشروايةمنالبسملةيتركنافغالأنراوييهأحد

:قال،الاصطلاحاتبيانأثناءفىذلكبيانإلىالإشارةتقدمتوقد،ذلك

()ث(-)ث(-ؤقايلث)

يني!اللهيؤيم)نايلثقرأوخلفيعقوبوهمافزوفاءحزحاءمرموزىأنيعنى

لولأنهماالذكرمنوأيفئا،لفظهمنذلكفهم،والكسائىكعاصمالميمبعدبألف

:قالذكرهماماأصليهماوافقا

أشجلآ()ف(-ؤالضراط)

جملةمنوهذا.عنهاعارئاأوباللامجاءوكيفوقعحيثالصراطلفظيريد

مرموزأنيعنى.ذلكإلىالإشارةتقدمتكماأسجلآوتنكيراتعريفاكذلكقوله
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بلاالخالصةبالصادوقعحيثمنكرأأومعرفاالصراطقرأخلفوهوففاء

ستراهكمابالسينرويستخصيصومنأصلهلمخالفتهذكرهمنذلكفهم.خلاف

:قال،باللفظاستغناءبذلكيقيدهولمقريبأ.

دث()؟(ؤيالستين)

جاءوكيفوقعحيثالصراطقرأرويسوهوطبطاءمرموزأنيعنى

:قالقنبلكقراءةبالسين

تذيهئم)ف(ضى(إتيهئم)ؤاكسيرغقيهئم

عليهمفىال!واقعةالضميرهاءبكسرقرأخلفوهوفتىفاءمرموزأنيعنى

كانإذاوأما،ساكنالميمبعديكنلمإذاوهذا،وقعتحيثولديهموإليهم

:قال.لأصلهموافقاتهمنيعلمآخرحكمفلهساكنبعدها

(القربسيوىتسكنإنالتاءغن)ث(لخلآالقاءفيؤالضثم)

وأمذكرجمعضميرهاءكلبضمقرأيعقوبوهوحللاحاءمرموزأنيعنى

فيهم،.إليهم.لديهم)عليهم،نحو.ساكنةياءبعدوقعتإذامثنىأو،مؤنث

واحترزأيديهما!فيهما،عليهما،،أيديهن،إليهن،فيهن،عليهن،مثليهم،يزكيهم

منلهم،نحو:وقعتكيفساكنةياءقبلهايكونلاعماإلخالياءعنبقوله

منهن،كسوتهن،أبصارهنمن،لهن،أثخنتموهم،منهم،يمدهم،ربهم

لن:نحوالمتحركةالياءبعدكانتإذاعماتسكنإن:وبقوله.أبوهماإحداهما،

جميعفىقرأيعقوبفإن-أيديهمافاقطعوا-أمانيهمتلكحليهممن-يؤتيهم

حيثفضمفيهاأصلهيخالفولم،بهيختصمذهبفيهاوليس.كالجماعةذلك

سواءالمفردضميرهاءبهيريدالفردسوىوقولهكسرواحيثوكسرضموا،

يؤتيه،،فيه،لدنه،إليه،عليهنحووقعتوكيفأولا،ساكنةياءبعدوقعت

حيثفكسر،كالجماعةذلكفىقرأفإنه،دخلتموه،مثلهله،به،،نصله

:فقالذلكمنرويسبهاختصماذكرثمضموا،حيثوضمكسروا،
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تلآ(ئوئهئمقنإلألت)ف(طترذانوآضفم

الياءزالتإنالجمعضميرهاءبضمقرأروي!وهوطابطاءمرموزأنيعنى

وإنعذاتا،)فآتهمموضغاعشرخمسةفىوذلك:أمربناءأوجزملعإرضقبله

فى!يأتهمألم-ونخزهم-)ويخزهم،الأعراففى!تأتهملموإذا-يأتهم

يأتهم!)أولم،الحجرفى!الأمل)ويلههم،يونسفى!يأتهم)ولما،التوبة

آتهم)ربنا،العنكبوتفى!يكفهمأولمالال!.النورفىالثه!!يغنهم،طهفى

الجحيم،عذاب)وقهم،الصافاتفىمعا!فاستفتهم!،الأحزابفى!ضعفين

فإنه،الأنفالفى!يولهم)ومن:قولهفىالهاءإلا،كافرفى!السيئاتوقهم

نأ:الناظمقالكماذلكفىوالحكمة.كالجماعةخلافبلاالكسرفيهروى

ثقيلضمةإلىكسرتينمنوالانتقال،كسرتينبمنزلةفهىمكسورةمشددةفيهاللام

:قالثمجدا،

ضل()"الخفعميمضئمؤصل)

بواووصلتهاالجمعميمبضمقرأجعفرأبووهوأضلألفمرموزأنيعنى

فىقالونروايةمنلأصلهمخالفذلكفىوهوكثير.كابنخلافبلالفظية

قالثمالأفرادبعضفىورشروايةومن،وجهيهأحد

(ز)!(اتبعأستاكنؤقئل)

قبلالواقعةالجمعميمحركةبإتباعقرأيعق!بوهوحزحاءمرموزأنيعنى

مضمومةقراءتهفىكانتفإنالهاء،فىمذهبهتقدممماعلموقدالهاءحركةساكن

نحو:الميمكسرمكسورةكانتوإن!اللهيؤتيهم،القتال)عليهمنحوالميمضم

ثم،لأصلهموافقالنوعهذافىلكنه!الأسباببهم،العجلقلوبهم)فى

:قال

تلآ(أضفةغيرة)

أبو،فقرأساكنقبلالواقعةالجمعميمفىأصلهتبعيعقوبغيرأنيعنى

حاجة،ولاكحمزةالهاءضممعبضمها،وخلفكنافعالهاءكسرمعبضمهاجعفر

البيانولزيادةللبيتتكملةذكرهإنماولكنه.الموافقاتمنلأنهذلكبيانإلىللشيخ

مطلفاالمتقدمةالثلاثةالألفاظمنالهاءيكسرخلفاأنيظنأنمنللاحترازأو

التوفيق.وبالثه
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اقييرألإذغاائاب،

()ث(طاذيخثمؤبآلضاح!ب)

تعالىقولهفىالباءفىالباءبادغامقرأيعقوبوهوحطحاءمرموزأنيعنى

:قالثم،خلافبلاالنساءفى!بالجنب)والصاحب

إتلث(تذكركئسثبخلث)؟(لتؤأتستاقي)

)فلاتعالىقولهفىالباءبإدكامقرأرويسوهوطبطاءمرموزأنيعنى

بناكنتإئلثكنيراؤتذكرككييرائ!تبخلثكيئ،قولهفىوالكاف!،بينهمأنساب

:قالثم.الأربعةالمواضعفىخلافبلاطهفىنجمييرا!

ولآ(داخل!تجغل)

أولأؤيالخقيا"يديهئميهتالتدق!تقغالتخئمأتةقغقتليتخل

فىوقعماجميعلكم()جعلمناللامفىبادغامأيضاقرأروشئاأنيعنى

منلكموجعل-أنفسكممنلكم)جعلوهىمواضعثمانيةوهوالنحل

جلودمنلكموجعل-بيوتكممنلكموجعل-السمعلكموجعل-أزواجكم

ومن(سرابيللكموجعل-الجبالمنلكموجعل-خلقممالكموجعل-الأنعام

مواضعأربعةهو()وأنهمنالهاءفىوالهاءالنملفىنهغ!قبلالآ-تعالىقوله

وأنه-أغنىهووأنه-أماتهووأنه-أضحكهو)وأنه-وهىالنجمسورةفى

بأيديهم-والكتاب-بسمعهملذهب:اقولهمنالباءفىوالباء(الشعرىربهو

وأؤلعشر،الستةالمواضعفىعنهبخلافمواضعهأؤلفى(بالحقوالكتاب

،بالبقرةبالخق"ائيهتابئنزلاللةبآن)ذيلث:تعالىقولهبالحقالكتابفيهوقعموضع

ومما(بالحقالكتابمعهم)وأنزلوهوأيضئابهاالثانىمناحترازابالأوليةوقيده

:قالثمغيرهافىوقع
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تأقتا(قخفن)ا(ذؤ)

يوسف(علىتأمنالا)مالكقرأأبوجعفروهوأدألفمرموزأنيعنى

مشددةمفتوحةبنونفينطقوالرومالإشماممنالخالصأىالمحضبالإدغام

:قالثم،للجماعةخلافا

()ث(!تتمارى)

فىالأولىالتاءبإدغامروايتيهمنقرأيعقوبوهوحلاحاءمرموزأنيعنى

منوهووصلأالنجمفىتتقارى!رثلثآلاء)فبآيمإتعالىقولهمنالثانيةالتاء

:قالثم،والرسمللأصلموافقةمظهرتينفبتائينبهاابتدأوإذا.انفراداته

)؟(لت(تقكروا)

تعالىقولهمنالتاءبإدغاممنفرذاقرأرويسوهوطبطاءمرموزأنيعنى

تتمارىفىكشيخهمظهرتينفبتائينابتدأوإذاوصلأبسبأيمناجيكم!فاتتقكروا)تنم

:قالثم

((صىف)تنئمذو)

قولهفىالنونفىالنونبإدغامقرأيعقوبوهوحوىحاءمرموزأنيعنى

:قالثم،كحمزةالنملفى!بمال)أتمدوننتعالى

()ث(!أظهرن)

كحفص،)أتمدونن(منالنونينبإظهارقرأخلفوهوفلافاءمرموزأنيعنى

:قالثم

غئةؤص!حأؤدزوأؤتلو؟ؤرخرأضفافيالتاء"كذا

والزاىالصادعندالتاءبإظهارقرأأنهيعنىخلفعلىعائدعنهفىالضمير

الذىوهوذكرا!-قايتالياتزجرا-قالرأجرالتمنقاال!ؤالمئافاتتعالىقولهمنوالذال

)فالمغيراتذرؤالآ،وقوله)ؤالذالييالتتعالىقولهومنوتلوهبقولهعنهعبر
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وقد،حمزةعنروايتهفىأظهرهلأنهصبخا،ذكرإلىللناظمحاجةصبحا!ولا

عليهلوردوإلا،يذكرهلمحمزةعنروايتهاختيارهفىخلفوافقإذاأنهتقدم

:قالثمنكسرلاحذفهلولأنهالبيتلوزنذكرهإنمالكنهذكرا!)الملقياتفى

)!(!()ت(صتتمت)

عندالتاءبإظهارقرأويعقوبخلفوهماحلاوحاءفىفاءمرموزأنيعنى

التوفيق.وبالثهالنساءفى!طائفة)بيتتعالىقولهمنالطاء

.!في؟ب!في

اهتاتةتاب،قاء

:قالثمالغائبالمفردعنبهايكنىالتىوهىالضميرهاءوتسمى

)آ(ذؤألقةؤئؤتةؤئضل!ئوتةقغئؤدةؤستكن

الألفاظفىالضميرهاءبتسكينقرأجعفر،أبووهواكطهمزةمرموزأنيعنى

-ولاإليك)يؤده.مواضعثمانيةفىوذلكعمروكأبىالبيتفىالمذكورةالخمسة

)نؤته،النساءفى!جهنمونصله-تولىما)ونوله،عمرانا-طفى!إليكيؤده

ثم،النملفى!إليهم)وألقهبالشورىوموضع.عمرانبآلموضعينمنها!

:قال

ا!قضر)!(خلآ()ؤ

باختلاسأى.المذكورةالهاءبقصرقرأيعقوبوهوحملاحاءمرموزأنيعنى

:قالثمكقالونالمذكورةالثمانيةالمواضعفىكسرتها

)!(ز()!(ذ)ؤتتق!

قولهقرءاويعقوبجمازابنوهماحزوحاءجدجيممرموزأنيعنى

النسخفىماعلىوهذاكقالونالهاءبقصرالنورفىويتقه!الفة:)ؤيخث!تعالى

والمعنىجد(وامدد)كيتقهالنسخبعضوفىالتحبيرفىلماالموافقةوهى.المعتبرة

المتقدمة.الثمانيةالمواضعفىبهقرأكماويتقهفىالهاءبقصرقرأيعقوبأنعليها
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العلامةأشاروقد،فيهكسرتهابإيثباعقرأجمازابنوهوجدجيممرموزوأن

صحيحينالوجهينأنإلىالمسفرةبالوجوهالمسماةرسالتهفىمتولىمحمدالشيخ

:قالثمبهمامقروء

)ب(ء(ؤستكن)

:قالثمالمذكورويتقههاءبتسكينقرأوردانابنوهوبهباءمرموزأنيعنى

)كأ(1(ؤترضة)

العطفمنالمستفادبالتسكينقرأجماز.ابنوهوجاجيممرموزأنيعنى

:قالثمكالسوسىلكم(يرضهتشكروا)وإنهاءفىالسابقةالترجمةعلى

)كأ(ئم()ؤقضر

ىأالهاء.بقصرالمذكوريرضهقرأيعقوبوهوحمحاءمرموزأنيعنى

:قالثم.معهومنكعاصمضمتهاباختلاس

)في(خلآ()ؤالإشئتاغ

ىأالهاءبإشباعأيفئايرضه.قرأوردانابنوهوبجلاباءمرموزأنيعنى

:قالثم.معهومنكثيركابنلفظيةبواوبصلتها

)ب(شر()ا(تى)ؤتاتة

يأته)ومنقرءا.وروحجعفرأبووهمايسروياءأتىألفمرموزىأنيعنى

منذلكوعلم.معهومنكورشلفظيةبياءوصلتهاالهاءكسرةبإشباعبطهمؤمتا(

:قالثمبجلاوالإشباعقولهعلىالعطف

ؤيالقضر)ط(ث()

كقالونالهاءبقصرمؤمنا(يأته)ومنقرأرويسوهوطفطاءمرموزأنيعنى

:قالثموجهيهأحدفى
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(ن(ب)حةزأؤ)

السابقةالترجمةمنالمستفادبالقصرقرأوردانابنوهوبنباءمرموزأنيعنى

:قالثمورشروايةمنلنافعخلافاوالشعراءبالأعرافأرجههاءفى

)جف(ث()ؤأشئيغ

الهاءكسرةبإشباعمعاأرجهقرأجمازابنوهوجدجيممرموزأنيعنى

:قالثمقالونروايةمنلنافعخلافالفظيةبياءوصلتها

)ف(ائفلآ(افل)ؤفي

فىوكسراضفاالهاءحركةبإشباعقرأخلفوهوفانقلافاءمرموزأنيعنى

ثمعداهفيماوبياءيرضهفىبواوالهاءفيصل-خلافبلاالمتقدمةالمواضعجميع

:قال

(ذ()طاقضرتد؟)ؤفي

تعالىقولهفىالهاءكسرةباختلاسقرأ.روس!وهوطلطاءمرموزأنيعنى

فىفشربوا!وبيده-النكاحعقدة)بيدهمواضعأربعةفىوهووقعحيثبيده:

ملكوتبيده)والذى!أفلح)قدفىشىء!هكلملكوتبيدهمن)وقلالبقرة

:قالثم-بيسشىء!كل

ئررقايإ()ب(ن)ؤ

باختلاسبيوسفترزقانهمنفرذاقرأوردانابنوهوبنباءمرموزأنيعنى

:قالثمروش!ترجمةعلىعطفهمنذلكوعلمالهاء.كسرة

)ف(ضلآ(اقسنرامكئواأفل!)ؤقا

والقصصبطه-امكثوا!الأهله-قرأخلفوهوفصلافاءمرموزأنيعنى

النملموضعليخرجامكثواقبلبقولهبتقمدهواحترز،كالجماعةوصلأالهاءبكسر

التوفيق.وبالئهعليهالمتفق
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ؤا!قصئرا!قذتالث

الحبسلغة.والقصرالحرفصوتز!نطولواصطلاخاالمطلغة:المد

بهإلاذاتهتقوملاالذىالطبيعىالمدمنفيهماعلىالمدحرفتركواصطلاخا

:قال

ؤستط()ؤقذفئم

لخلفبالنسبةوالمنفصل،الثلاثةللأئمةبالنسبةالمتصلالمدومدهمبقولهيريد

هنابالتوسطوالمراد،الشهرةعلىاعتماذابأحدهمايقيدهولمأطلقههـانما،وحده

بمدهلهماقرأأى.الثلاثةللأئمةالمتصلالمدالقارئأيهاوسطأى،ألفينبقدرالمد

هناذكروما.وحدهلخلفالمنفصلوسطوكذا،والإشباعالقصربينمتوسطامذا

لورشطولىمرتبتينللمدبأنالقولعلىمبنىتوسطابكونهاالمدرتبةتحديدمن

تبغاالتحبيرفىومشى،الشاطبىللإمامتبغامختارهوهوللباقينووسطى.وحمزة

8لا،ثلاويعقوبجعفرأبىمدفيكون،أربعالمراتببأنالقولعلىالتيسيرفىلما

يكونأنويحتمل.الكبيربالأمرليستذلكمثلفىوالمخالفةأربغا،خلفومد

اعتماذاتفصيلهتركوإنما.بالحالتينفيصدقوالإشباعالقصربينمابالتوسطمراده

:قالثم،مخالفةالكتابينبينيكونفلاذلكوعلى،الشهرةعلى

)حف(ز()أ(لآاقضرنائقضل)ؤقا

بقصرقرآ.ويعقوبجعفرأبووهماحزوحاءألاألفمرموزىأنيعنى

:قالثمالمنفصل

ضلآ()أ(ؤالئينالقفز)ؤتغذ

الترجمةمنالمستفادبالقصرقرأجعفرأبووهوأصلاألفمرموزأنيعنى

وأوتوا،وآزر،،)آمننحو.ثابتهمزبعدوقعمدحرفكلفىالسابقة

لآوءالهتنا،وجاء،)كآمنتمبينبينبالتسهيلمغيرأوهـايتاء!،داايمانوأوينا،
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وقعلينحرفكلوفى-آية!السماءمن-اكهة)هؤلاء:نحوبالبدلأولوط!،

الجماعةكقراءةجاءاوحيثوقعا،كيفوسوء!)شىء،نحوفىوذلكهمزبعده

التوفيق.وبالئهلورشخلافا

كيقةمنالقفزتين(بالث)أىا!قفرتالط

)ب(مينأ(خقق)يثآييهقا

همزتىكلمنالثانيةالهمزةبتحقيققرأروحوهويميئاياءمرموزأنيعنى

ءاكهتنا--ءآمنتم-أؤنزل-أئنا-)ءأنذرتهم:نحو،واحدةكلمةفىتلاصقتاقطع

:قالثمكشعبة(أئمة

تى()أ(يقذ)ؤشققن

ضميرهأوالهمزتينثانىوهومعمولهوحذفالخفيفةبالنونمؤكدأمروسهلن

منالثانيةالهمزةبتسهيلقرأجعفرأبووهوأتىألفمرموزأنيعنى،للعلم

روايةمنلنافعخلافاواحذاقو،بينهما،ألفإدخالمعالمذكورتينالهمزتين

فىخلافلاإذوءاكهتنا!)ءآمنتمماعداالألفإدخالمحلأنواعلم.ورش

أئمةفىوقرأناالمسفرةالوجوهفىالمتولىالعلامة:قال)فائدة(بينهما،الفصلعدم

بالتسهيلوروش!،إدخالغيرمنياءوالإبدالالإدخالمعبالتسهيلجعفرلأبى

هـأالطيبةفىعليهونص،الدرةفىلهماالإبدالعلىينصلمأنهإلا.والإبدال

:قالثم

)ث(!لآا!تاهمبفي)ؤا!قضر

بينالفصلألفإدخالبعدمقرأيعقوبوهوحملاحاءمرموزأنيعنى

:قالثمواحذا.قولأالبابجميعفىالهمزتين

)هـ(!ثأخيرآقثئثم)

-والشعراءالا"عراففى-بهءآمنتم-قرأروي!وهوطبطاءمرموزأنيعنى

صحابلاا/المضيةالدرةالمرضيلاشرحالبهجلا/122



فىحفصكقراءةالإخبارعلىألفبعدهاواحدةبهمزةطهفى-لهوءآمنتم

:قالثم.الثلاثةالمواضع

)إ(ذ(لأممهنمتادإتلث

هودفى-الرشيد!الحليملأنت)إنكدون!يوسفلأنتأءنكيريد)

وقد-عليهمجمعفإنه-هوددونيوسفموضعهوإنمابالخلافالمشهورلأن

أبووهوإدألفمرموزأنيعنى،الاصطلاحاتبيانفىذلكإلىالإشارةتقدمت

منذلكوعلمكثيركابنالخبرعلىواحدةبهمزة-يوسفلأنتإنك-قرأجعفر

:قالثمللضرورةلأنتهمزةالناظموأسقطالعطف

)ت(ثكان)ءأن

مالذاكانأن-قرأخلفوهوفدفاءمرموزأنيعنىضرورةالعاطفبحذف

ماعلىإحالتهعليهدل،كحفصالإخبارعلىواحدةبهمزةوالقلمنبسورة-

:قالثم.الأصلومخالفةقبله

)ت(!)1(ذاذقبئ!قغ)ؤاشأذ

اذكانأن-قرآويعقوبجعفرأبووهماحلاوحاءإذألفمرموزىأنيعنى

علىبهمزتينأىبالسؤالالأحقاففى-طيباتكمأذهبتم-تعالىقولهمع-مال

الفصلألفويدخلالثانيةيسهلجعفرفأبو،قاعدتهعلىمنهماوكل،الاستفهام

الناظموحذف.كذلكيحققهاوروح،يدخلولايسهلهاوروشى.الهمزتينبين

:فقالالمكررالاستفهامفىيتكلمأخذثمللضرورةهـاذأذهبتمهمزة

قايعنألآالدنحأؤليفغؤفغحطإداسبؤى)إ(ذائكرزإنالأونيفيوأخير

منالأولفىبالإخبارقرأجعفرأبووهوإذاألفمرموزأنيعنى

سورةمنالأولموضعسوىمطلفامنهماالثانىفىوبالاستفهامالاستفهامين
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يعنىللذبحيهيألمااسموهوالذبحفيهاذكرالتىأى،المعجمةالذالبكسرالذبح

ىأبالسؤالفقرأهما!مبين)ساحر:تعالىقولهبعدماوهو.والصافاتسورة

فيهاستفهمموضعوكل.تقدمماعكسالثانىفىوالإخبارالأولفىالاستفهام

ثانىحكمالناظميذكرلموإنما.الفصلألفوإدخالالتسهيلمنأصلهعلىفهو

لأنه-لأصلهفيهموافقتهيفهمربماعنهسكوتهأنمعجعفرلأبىالاستفهامين

الثانىفىاستفهمأولهمافىأخبرقنأنمنوالشهرةالمفهومعلىاعتمد

:قالثمفيهما.أخبرمنمنهم،ولي!وعكسه

آعيهسأا!غنكمبسيؤى)!(طأخيرالثالطؤفي

يهلآييهقا)!(ئمالإشتفقائمالئفلؤفي

مرموزأنيعنى.الخفيفةبالنونمؤكدأمرواعكئاالعنكبوتفىلغةالعنكب

والثانى،بالاستفهامالاستفهامينمنالأولقرأ.يعقوبوهووحمحطحاءى

الحكم،هذابعكسفقرأهالعنكبوتموضعإلا.المواضعجميعفىبالإخبارمنهما

النملسورةفىالذىالموضعوإلا،الثانىفىوالاستفهامالأولفىبالإخبارأى

فيهاستفهمموضعوكل.فيهكأصلهمغاوالثانىالأولفىبالاستفهامقرأهفإنه

التحقيقومن،رويسروايةمنالإدخالوعدمالتسهلمنأصلهعلىفيهفهو

عشرأحدالمكررالاستفهامفيهاوقعالتىالمواضعوجملة.روحروايةمنكذلك

ورفاتاعظاقاكنا)أءذاالرعد،فى-أءنا!تراتاكنا)أءذا-سورتسعفىموضعا

-المؤمنونفى-أءنا!وعظاقاترائاوكنامتنا)أءذاالإسراء،فىموضعان-أءنا!

منبهاسبقكمماالفاحشةلآتونأءنكم!ال!النملفى-أئنا!وآباؤنا-ترائاكنا)أءذا

فى-أءنا-!الأرضفىضللنا!أءذاالعنكبوتفى-أئنكم!-العالمينمنأحد

متنا)أءذا-والصافاتفىموضعانأءنا!وعظافاترائاوكنامتناأءذا!ال!السجدة

فى-أءذا!-الحافرةفىلمردودن)أءنا-الواقعةفى-أءنا!ه!وعظاقاتراتاوكنا

التوفيق.وبالئه،النازعات
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كيمتينيمن(الهمزتينباب)أىالقفرتالط

)ف(-ا(د)إ(الثالطستفلاتقاق)ؤخاذ

بتسهيلقرآوروي!جعفرأبووهماطرىوطاءإذاألفمرموزىأنيعنى

فىاتفاقهماحالفىكلمتينمنالمتلاصقينالقطعهمزتىمنالثانيةالهمزة

ثم.الاختلافحالفىأصلهماعلىوبقياواحذاقو،،البابجميعفىالثمكل

:قال

ولآ()قي(جمىكالإختلآف)ؤخفقفقا

حالهمافىالمذكورتينالهمزتينبتحقيققرأروحوهويعىياءمرموزأنيعنى

بقطعكالاختلافوقوله،الشكلفىاختلافهماحالفىحققهماكماالمذكور،

التوفيق.وبالئه،للضرورةالهمزة

ص،ص،ص

المفربا!هفزباب

آخرهمزيلاصقهلمالذىأى

)حب(قاة(خقق)ؤستايهئة

ثمكالدورىساكنةكلبتحقيققرأيعقوبوهوحماهحاءمرموزأنيعنى

قال:

تجميغةكرؤتاقا"ذيخفةؤرئتافلآؤتئئفئمأئيئفئمغير)إ(ذأؤأبدتن

الساكنالهمزأى،أبدلنهأىمحذوفمفعولهالخفيفةبالنونمؤكدأمروأبدلن

نحو:مطلقةساكنةهمزةكلبإبدالقرأجعفر،أبووهوإذاهمزةمرموزأنيعنى

هـان،واقرأ،والذئب،ولؤلؤا،والبأساء،والرأس،ائتونىوقال،يألمون،يؤمنون

بالحجر،ونبئهم،بالبقرة،أنبئهمذلكمنيسئنولم،وتسؤكم،وهئنشأ،
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بعدها.التىالياءفىوإدغامهاياءالهمزةبإبدالورءيا،أثا،لاأحسن-قرأ.والقمر

واؤاالهمزةبإبدال!وقعحيثوالرءيا،ورءياى،رءياك:نحوالرءيابابقرأكما

:قالثمبعدها،الياءفىوإدغامها

)!(ذ(ئؤيذ)ؤابدذ

عمرانآلفىيؤيد!)واللهقرأ.جمازابنوهوجدجيممرموزأنيعنى

:قالثمبالهمزةأصلهعلىفيهوردانوابن،مفتوحةواؤاالهمزةبإبدال

خاستا)أ(لآشتايئلثئتطىئتؤىر،ؤتاثييةآسئئفزىفرىكذاكفؤخلآؤتخؤ

فلئ!ت()كذا

قبلهامفتوحةهمزةكلبإبدالقرأجعفرأبووهوألاهمزةمرموزأنيعنى

ماعدا،وضابطه(ويؤلف،ويؤده)مؤجلا،نحوالكلمةفاءكانتإذاواؤاضم

.تقدمكماعمرانبآليؤيد!)واللهوردانابنروايةمنواستثنى.وسؤالفؤاد؟

الأعراففىقرئ!)وإذافىياءالكسربعدالمفتوحةالهمزةبإبدالوقرأ

فى!-الليلوالأنبياء،الؤوناشئةوالرعدالأنعامفى-استهزئولقد-والانشقاق

،دؤولنبوئنهم!فىوالنساءوالأنفالالبقرةفى-!الناس)ورئاء،المزمل

خاسئا!فى،و!ال!الكوثرالنساء،و!شانئك!فىفى-ليبطئن!،اوالعنكبوت،النحل

وأسكنقرىياءوحذفريالفظالناظموقصر.الجنفىحرستا!،و)ملئتالملك

:قالثمللضرورةويبطىونبوىاستهزىياء

تة(قأطيقيئةمائةؤالخاطته)

فىأيفئاياءالهمزةبإبدالقرأأنهيعنىجعفرأبىعلىعائدلهفىالضمير

:قالثموتثنيتهما!وفئة)مائةوفى،العلقفى)وخاطئة"،بالحاقة)الخاطئة!

)أ(لا(قؤطئأفيؤالخل!)
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فىياءالهمزةبإبدالأيضئاقرأجعفرأبووهوألاهمزةمرموزأنيعنى

:قالثمعنهبخلافبالتوبة)موطئا(

)أ(لآفتيهئيخاطينفتكأتالؤاتالؤاقغؤا!تالتفسئتفرونؤتخذث

كفسئتهزفي()

همزةكلمنوبابه)مستهزءون(قرأجعفرأبووهوألاهمزةمرموزأنيعنى

بحذفاستهزءوا!وقلوليواطئوا،،متكئون)الصابئون،نحوكسرةقبلهامضمومة

ابنروايةمناستثنىوقد.ال!ثسهرةعلىاعتماذابهيصرحولمقبلها.ماوضم

الهمزةبحذفأيفخاوقرأ.سيأتىكماالوجهينأحدفى-المنشئوننحنأم-وردان

فى)تطؤها!،التوبةفىيطؤن!)ولاتعالىقولهمنالفتحبعدالمضمومة

الفتحبعدالمفتوحةالهمزةبحذفأيضئاوقرأ،الفتحفىتطؤهم!)أن،الأحزاب

بعدالمكسورةالهمزةبحذفأيضئاوقرأيوسففىمتكتا!:)تعالىقولهمن

بالحجر.و)المستهزءين!،وقعحيثومتكئين،والخاطين،خاطينفىالكسر

المعرفأرادفإنهاسجلاوتنكيرأ.تعريفاكذلكقولهجملةمن)خاطين"وقوله

:قالثمالشهرةعلىاعتماذاالعمومبأداةيقيدهلمولكنمغا،والمنكر

()قي(داخلفمنشئون)

بالواقعة-!المنشئوننحن)أم-قرأوردانابنوهوبداباءمرموزأنيعنى

:قالثمالقاعدةعلىبالإبدالفيهجمازوابن.عنهبخلافالهمزةبحذف

)1(ذؤقذكائنؤإسئرايميلأرتمتؤشقلآؤالتسيىءكقيئةآذيخئمؤخرأ

انئئم(قااللأءقغ)

البقرةفىجزءا!)منهنقرأجعفر.أبووهوأدهمزةمرموزأنيعنى

الهمزةبحذف،الزخرففىجزءا!عباده)ومن.الحجرفى!مقسوم)وجزء
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فى)النسىء!.والمائدةعمرانآلالطيرالهـفى)كهيئةوقرأ.الزاىوتشديد

أيضئاوقرأالنسىء.فىكورشفيهاقبلهاالتىالياءوإدغامياءالهمزةبإبدال،التوبة

وأرأيت،وأرأيتكم،)أرأيتم،نحوالإستفهامهمزةبعدوقعحيث)أرأيت(

وقعحيث)إسرائيل!أيفخاوقرأ.كقالونبينبينالهمزةبتسهيلوأفرأيت!

فىوهووقعحيث)كأين!أيضئاوقرأوالقصر،المدمعالثانيةالهمزةبتسهيل

،والقتال.والعنكبوتالحجوموضعىويوسفعمرانآلفىمواضعسبعة

الهمزةيسهلأنهإلاكثيركابنمكسورةهمزةوبعدهاالكافبعدبألف.والطلاق

الطلاقوموضعىوالمجادلةبالأحزاب)اللائى!أيضئاوقرأ.والقصرالمدمع

أبدلوقفد!انالياء.حذففىأصلهعلىوهووالقصر،المدمعالهمزةبتسهيل

موضع؟عمرانا!موضعىفى!أنتم)هاأيفخاوقرأ.كورشساكنةياءالهمزة

الأربعةالمواضعفىقبلهاالألفإدخالمعالهمزةبتسهيلالقتالوموضعالنساء.

:قالثمكقالون

)كأ(لآ(ؤخققفقا)

حلاحاءمرموزأنيعنى!أنتموها،)اللائىعلىعائدوحققهمافىالضمير

كقالون.الهمزةتحقيقمعالياءبحذفالأربعةالمواضعفىاللائىقرأيعقوبوهو

ثمكالبزىالهمزةوتحقيقالألفبإثباتأيضاالأربعةالمواضعفىأنتمهاوقرأ

:قال

)يئلأ)أ(حذ(

قرأجعفرأبووهوأجدهمزةمرموزأنيعنىالنظملضرورةالعاطفبحذف

الإحالةمنذلكفهمكالجماعةالمحققةبالهمزةوالحديد.والنساءبالبقرةالئلا!

السابقة.الترجمةحكمعلى

أتنبيه(

وقد.والوقفالوصلفىجارجعفرلأبىالهمزةتخفيففىذكرماجميع

!هاللهيشأمن،اللهيشأفإنالال!منيأإنوأما)اللائى!علىالوقفكيفيةتقدمت

:قالثموصلاتحقيقهإلىدعاالذىالكسرلزوالبإبدالعليهفيوقف
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تة(أئلإذؤالتيىالنبوةةتالث)

)النبيين،نحوالنبوةبابقرأأنهيعنىجعفر،أبىعلىعائدلهفىالضمير

:قالثمنافعكغيرالإبدالعلىهمزةبغيرونبى!والنبىوالأنبياءوالنبيون

ف(تخفلآ()أثلإذؤالذئمث)

بالإبداليوسفمواضمعفىالذئبقرأخلفوهوفيجملافاءمرموزأنيعنى

التوفيق:وبالثهكورش

القفزكقىؤالؤقفؤالسئكتالتقلتالث

صحيحساكنحرفعلىالهمزةحركةطرحواصطلاخا،التحويللغةالنقل

واصطلاحا،النطقتركلغةوالسكت.الهمزةحذفمعمجراهجارأوقبلها

هووهذا.فيهيتنفسلازمئاالهجاءكحروفوغيرهالهمزقبلالساكنعلىالقطع

:قالالوقفوبينبينهالفرق

آئقلآ)ب(ءفيء)آ(ئمؤأئدذاؤرذة)ت(تائون!يىقغالآنلأإتقلؤلآ

)ف(شتا(قستلقغؤشل)ط(لثاشتبرقمن)

البقرةموضعىفى)الآن!إلافىالنقلعنهميردلمالثلاثةالأئمةأنيعنى

بداباءمرموزفإن.والجنيوسفوفىيونسموضعىوفى،والأنفالالنساءوفى

فقط،يونسموضعىفىلنافعموافقفيهفهوبالنقلقرأهوردانابنوهو

فىوإلا،وردانابنروايةمنالباقىوفىجماز،ابنروايةمنفيهمافالمخالفة

وزنعلىرداقرأةجعفرأبووهوأمهمزةمرموزفإن.بالقصصيصدقنى!)ردا

الوصلحالةفىهىإنمافيهفالمخالفةووقفاوصلأألفاتنوينهوإبدالبالنقلإلى

وهوبهباءمرموزفإن،عمرانبآلذهبا!الأرض)ملءتعالىقولهفىوالافقط

الرومفيهولهووقفا،وصلأاللامإلىهمزتهحركةبنقل)مل(قرأوردانابن

خاصةالرحمنفىإشبرق!)منتعالىقولهفىهـالا.الوقفحالةفىوالإشمام
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)استبرق!همزةحركةبنقلقرأهروش!وهوطبطاءمرموزفإن

لاإذأتى!)هلموضعبالتعيينوخرجكورش)من!نونإلى

فإنوسئلوهن!.فسئل)وسئل،نحوفىوإلا.فيهلأحدنقل

كابنالسينإلىالهمزةحركةبنقلقرأهخلفوهوفشافاءمرموز

والكسائى.كثير

:(تنبيه)

استفهاميون!حرفىلأنيونسمعبكونهالآنلفظقيدإنما

قالثمهـ.أخبرعداهماوما

أفقلآ(ؤالستكمتالؤقفقفرؤخقق)

فىفشافاءمرموزعلىعائدضميروأهملحققفاعل

الوقفالهمزبتحقيققرأأنهيعنىخلفوهوالسابقةالترجمة

قبلالساكنعلىالسكتبتركأيضاوقرأجاء،وحيثوقعكيف

علىتعالىاللهرحمهالناظممناقتصاروهذامطلفا.الهمز

وهو،فعنه،عنهطريقوهوخلفعنإدريسعنطريقينإحدى

فعنهعنهالمطوعىطريقوهىالثانيةبطريقهالا"خذمنيمنعلا

وأكلمةمنكانفيماالهمزقبلالساكنعلىالسكتومذهبه

آمن،ومنوشىء،والأنهار)قرءان،نحومذايكنولم،كلمتين

التحبيرفىذكرهعدمذلكفىيقدحولاآمن"وكلإلى،وخلوا

وبالثهعملنا،جرىبالوجهينالأخذوعلىالنشرفىذكرهفقد

التوفيق.

-بهلأش!-بهبر-صيهم

صحابلاا/المضيلاالدرةشرحالمرضيةالبهجة/103



الصتييرالإذغايمتابمى

()!(زلآ)أ(فؤت!ثؤتاءقذقغإذؤأظقر)

قرآويعقوبجعفرأبووهماحزوحاءألاهمزةمرموزأنيعنى

وافقهومنكعاصمحروفهنعندالتأنيثوتاءقد،ودالإذ،ذالبإظهار

:قالثم

يلئا)ث(ضلآ()ؤجمئذالثاء

الثاءعندالتأنيثتاءبإظهارقرأخلفوهوفصلافاءمرموزأنيعنى

:قالثم.حروفهابقيةفىوأدغمها-ثمودكذبت-نحوالمثلئة

)ف(تى(تلؤقل)

وبلهللامبإظهارقرأخلفوهوفتىفاءمرموزأنيعنى

:قالثم.كعاصمالثمانيةعندحروفها

يقاؤيتاترىقغقل

)كأ(!لآضاذئرذيىتتذت"ؤكاكمر

التاءعندهللامب!ظهارقرأيعقوبوهوحولاحاءمرموزأنيعنى

التاءعندالمجزومةالباءهـاظهار،والحاقةالملكفىترى!)هلفى

يغلبأو-وهى،الخمسةالمواضعفىالفاءعندالمجزومةالباءوإظهار

لمومن،فإناذهبقال،فمناذهبقال.فعذبتعذبوإن-فسوف

الراءدماظهار،بطه)فنبذتها!فىالتاءعندالذالوإظهار.فأولئكيتب
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الدالوإظهار!لحكمواصبرتغفرلى،)وإلانحو،اللامعندالمجزومة

وعندعمرانبآل-مغا!ثوابيرد)ومن-فىالمثلثةالثاءعندالمهملة

:قالثم.وموافقيهكعاصمذكر!)كهيعصمنالدال

)هـ(لآ(أخذث)

)أخذتم،بابباظهارقرأرويسوهوطلاطاءمرموزأنيعنى

التقمدوترك.كثيروابنكحفصهـافراذاجمغاجاءاكيف!واتخذتم

.الشهرةعلىاعتماذابالعموم

:قالثم

45،،

()ف(ذ)!(ئماورثت)

بإظهارقرآوخلفيعقوبوهمافدوفاءحمحاءمرموزىأنيعنى

ثموافقهومنكنافعوالزخرفبالأعراف)أورثتموها!منالتاءعندالئاء

:قال

غئفقا()تيث!ث

بإظهارقرآأنهمايعنىوخلفيعقوبعلىعائدعنهمافىالضمير

ومنكنافع!ولبثتالبثتم،:نحوجاءكيف-لبثت-منالتاءعندالثاء

:قالثممعه

)أ(لث(غذثقغؤأذيخئم)

البثت،بإدغامقرأجعفرأبووهوأبهمزةمرموزأنيعنى

فى)عذت!منالتاءفىالذالوبإدغامأتيا،وكيفوقعاحيثولبتتم!

:قالثم.وموافقيهعمروكأبىوالدخانغافر
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لآ()!(اعكسآذا)

مرموزأنيعنىعذتوهوالقريبإلىعائدإشارةاسمذا

عكسالموضعينفى)عذت!بإظهارقرأيعقوبوهوحلاحاء

:قالثمجعفرأبىقراءة

()!(ط)ت(!أاذيخئمئونوتاسيين)

قرآويعقوبخلفوهماحطوحاءفدافاءمرموزىأنيعنى

كالكسائىاله!والقلم،نوالقرءان)يس-منالواوفىالنونبإدغام

:قالثممعهومن

(ز()ثمي!)ؤسيين

الميمفىالنونبإدغامقرأخلفوهوفزفاءمرموزأنيعنى

:قالثم.حمزةكغيروالقصصالشعراءفى-طسم-من

()ا(داظقرتلق!ث)

عندالثاءبإظهارقرأجعفرأبووهوأذهمزةمرموزأنيعنى

معهومنكورشخلافبلابالأعرافذلك!)يلهثمنالذال

:قالثم

لآ()أ()ف(شتاازكمثؤفي)

قرآجعفروأبوخلفوهماألاوهمزةفشافاءمرموزأنيعنى

ومنعامركابنبهودمعنا!)اركبمنالميمعندالباءبإظهار

التوفيق.وبالثهالسابقةالترجمةعلىالعطفمنذلكفهموافقه

في7-ية.:-:::-:ة:-ءة:-
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ؤالئئوينالستاكتةالئونأحكايمتاب"

()فآزؤآ!ؤاؤتاؤغنة)

الياءفىوالتنوينالساكنةالنونبإدغامقرأخلفوهوفزفاءمرموزأنيعنى

:قالثمحمزةعنلروايتهخلافاكالجماعةالغنةمعوالواو

ألآ(منخيقتكنينجض!سيوىالإخقا)1(تلخاؤيغين)

معوالتنوينالساكنةالنونبإخفاءقرأجعفرأبووهواتلألفمرموزأنيعنى

)وهىفأظهرهامواضعثلاثذلكمنواستثنىالمعجمتينوالغينالخاءعندالغنة

وبالتهالمائدةفى)المنخنقة!الإسراءفىفسينغضون!الال!النساءفىكنيا!يكن

التوفيق.

ؤالإقاتةا!قتحتالث

الانحناءلغةوالإمالة،منهمأحدعنيردلملأنهاللفظينوبينيقللم

.الكسرةمنقريبةوالفتحةالياء،منقريبةالألفتصييرواصطلاخا

لاالألفإذ.الحرففتحلاالحرفبلفظالفمفتحعنعبارةهناوالفتح

:قالثم.الحركةتقبل

قتلآتجاءشتارانالئلآفيغينقغةضيغافا!تؤارققارؤيا!قتغ

()ف(ذتؤراةاتلايمرؤتاكالاصلرار)

)القهار!،بإبراهيم)البوار!بفتحقرأخلفوهوفدفاءمرموزأنيعنى

وهوالماضىالثلاثىالفعلعينوبفتحالنساء،فى)ضعافا"،والطولبإبراهيم

وجاء)شاءأمال،وطاب،وضاق!لكنه،وخافوحاق،وزاغوزاد،خاب،!ال!باب

راءينبينوقعتألفكلوهومطلفا،)الأبرار(باببإمالةأيضئاوقرأ!وران

وقعحيث)الرءيا(لفظوكذا،كبرىإمالة-منكرأأوكانمعرفامجرورةثانيتهما
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:قالثمحلحيثالتوراةوكذا.بألمصحوئا

)حث(طؤالتفلافلكايرينؤ)فى(ذأولأيسبخانأغمىئيئ)!(زسيؤىؤلآ

)في(فن(تاسيينؤتاش)

الممالةالكلماتمنشيئايمللميعقوبوهووحطحزحائىمرموزأنيعنى

منبالنمل!كافرينقوم)من،سبحانبسورةالأول)أعمى!سوىلأصله

روايةمنككافرينمنكراأوكانمعرفامطلفا)الكافرين!لفظوسوى،روايتيه

قالولوهذا.روحروايةمن)يس!ياءوسوىروي!وهو.طلطاءمرموز

الروايتينمنالنملحرفإمالةلاستفيدإلخطلوالكلالنملكافرينوفىالناظم

:قالثمالرمزإعادةعنواستغنى،أعمىعلىالعطفمن

غلآ)إ(ذالتالتؤافتح

كلفىالبابجميعمنشيئايمللمجعفرأبووهوإذهمزةمرموزأنيعنى

التوفيق.وبالئه،القرآن

القرسئويمغقىؤا!ؤقفؤاللاقاتالرأءاتتالث

العثمانى.المصحفرسمبالمرسومالمراد

)1(تنقا(قابؤلآراءابكقائون)

كقالونواللاماتالراءاتبابىقرأجعفرأبووهواتلهاألفمرموزأنيعنى

:قالثملورشخلافا

لآ)كأ(ئم(أ()يا!قاأتةتاؤق!)

على-،وقفاويعقوبجعفرأبووهماحموحاءألاهمزةمرموزىأنيعنى

ثمكالابنينبالهاءوالصافاتوالقصصومريرميوسففىوهونزلحيث-أبتيا

:قال

ؤهى(فؤقغكالترؤستائرقا)كأ(!ؤيئم)
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الاستفهاميةماعلىالسكتبهاءوقفيعقوبوهوحلاحاءمرموزأنيعنى

وجهىكأحد!م!وعموممفيم!ال!وهىوأخواتهالمفىوذلكألفها،المحذوفة

الهاءعدموجهفىلابالهاءالوقففىبهتشبيههبالبزىتشبيههمنفالمراد.البزى

علىأيفئاالسكتبهاءيعقوبووقف،فليعلمالتحبيرفىالناظميذكرهلمعنهما

:قالثموقعاحيث)هووهى!نحومؤنثاأوكانمذكراالغائبالمفردالضمير

الملآ(رؤىإتتةكقيهتةتخؤؤغتة)

هاءبإلحاقالوقفعنهوردأنهيعنى،يعقوبعلىعائدعنهفىالضمير

فعلأوباسماتصلسواءالغائباتالإناثجمعضميرفىالمثمددةللنونالسكت

ث!وهنوحملهنوفامتحنوهنة.وفيهن.عليهن!ال!نحو.يتصللمأوحرفأو

وإنالنونفإن،يحزن!يؤمنكن)إننحوإلخجمعضميرفىبقولناوخرج

فيهاالمدغمةالمخففةالنونهناالنسوةنونبل،للنسوةليستأنهاإلامددةكانت

للإناثالضميرإذ،منكن!كيدكننحو!ال!أيفخاوخرج-الفعللامهىالتىالنون

الأولوالصوابحضور،ولابغيبةيقيدولمبعضهمالحكموأطلق.الحاضرات

بعدكانبماتقييدهالصوابأنوأحسببعضهمأطلقهوقدالنشرفىالناظملقول

بهيوثقأحدغيرهعلىنصفإن.ذلكبغيرمثلأحذاأجدولممئلواكماهاء

المتكلملياءبالحاقهاالوقفأيضاعنهووردلنا.ظهركمافالأمرهـالاإليهرجعنا

والقول-بيدىوخلقت-وبمصرخى-علىوتعلو-إلىيوحى-نحوالمشددة

:قالثم.لدممن

)هـ(في(ثئمقغئذتهؤذو)

قولهفىوقفاالسكتهاءبزيادةقرأرويسوهوطبطاءمرموزأنيعنى

ويلزم-وذوندبة:بقولهإليهاالمشاروهىوياحسرتى!وياويلتىأسفى)ياتعالى

نحو-المفتوحالظرففىبزيادتهاوقفوكذاقبلها.الألفمدإشباعزيادتهامن

:قالثم-اللهوجهفثم

)ب(قاة(فوصلآهىؤقاقالييسئالالاتيةاخذقنؤيقا)
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قولهمنوصلأالسكتهاءبحذفقرأيعقوبوهوحماهحاءمرموزأنيعنى

كأصلهثباتهافبإالوقفوأما.كحمزةاقارعة!با)فاهية!بالحاقةسئنطانجية-)فابيه:تعالى

إلامنهى!وماأرى،لا)مالىنحوهىومامالى:الناظمقولفىيدخلولا

منفهوالمعينةبالمواضعالخلافاختصاصشهرةبدليلالحالينفىالحذفمتفق

:قالثماعتمد.فالشهرةأطلقتكلمةوان:قولهباب

)ف(ز(ؤأثيمت)

)ماليهفىالحالينفىالسكتهاءزادخلفوهوفزفاءمرموزأنيعنى

:قالثم.ويعقوبحمزةكغيرللرسماتباغاومماهيه!وسلطانيه

)!(قلآ(ا!ؤضلتذىاقتذت!تنحستايىيهتايتةاخذثكذا

من-وصلاالسكتهاءبحذفقرأيعقوبوهوحفلاحاءمرموزأنيعنى

فهوبالأنعاماقتده!و!ال!بالبقرةيتسنه!.و!ال!أيفئابهاو!ال!حسابيه!بالحاقةمغا-كتابيه

:قالثموخلفالأخوينمعالآخرينوفىمنفردالأولينفى

()!(وىقاتأتاؤأئا)

فىالتنوينمنالمبدلةالألفعلىوقفرويسوهوطوىطاءمرموزأنيعنى

:قالثم.كالأخوين)أياما!همنأيا

)ف(دأ(ؤيقا)

القراءكبقية!ما)أتامنماعلىوقفخلفوهوفدافاءمرموزأنيعنى

الوقفجوازالنثمرفىكماالأصحأنمتولىمحمدالشيخالعلامةذكروقدهذا

ثمللرسماتباعاتدعوا!)أياقاتعالىقولهمنوماأيامنكلعلىالقراءلكل

:قال

واكسير(ئؤتقنالئذزكئغن)كأ(لآيستايهيهئخذثإنؤيا!ياء)

الياءمنهحذفماعلىبالياءوقفيعقوبوهوحلاحاءمرموزأنيعنى

يؤت)ومنموضغا،عشرسبعةفىحرفاعشرأحدوذلك،تنوينغيرالساكن
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بخلافواكسر:بقولهالإشارةوإليهالتاءمكسورعندهوهوالبقرةفى!الحكمة

واخشونالنساء،)فى!اللهيؤت)وسوفبفتحها،عندهمفإنهالجماعةبقية

يونس،فىث!المؤمنين،)ننجالأنعامفى!الحق!يقض!،المائدةفى!اليوم

)واد،الحجفىأمنوا!الذينالهاد،والنازعاتطهفى!المقدس)بالواد

،الرومفى!العمى!بهاد،القصصفى!الأيمن)الواد،سورتهفى!النمل

،قفىالمناد!!ال!يناد،الصافاتفى!الجحيم)صال،يسفى!الرحمن)يردن

فى!الكنس)الجوار،الرحمنفىالمنشئات!)الجوار،القمرفىالنذر!)تغن

:فقالبدايتهمنبيتينفىالناظمجمعهاوقدالتكوير،

معاعلاوالجوارالجحيمصالضيفبعداخشونبعدهامنالنساكيؤت

هـأعلاواديكنالحجرومهادقمرباهتغنيونسننجينادىيردن

بهانفردماإلاحذفهافىخلاففلاالزمرأؤلفىآمنوا!الذين)ياعبادوأما

!ووال)هاد،نحوتنوينغيربقولناوخرج.وقفاإثباتهامنرويسعنالهمدانى

:قالثمبالحذفعليهيقففإنه

تلآ(كذاؤيكأنؤيكا"تةقغقاليؤلآتم)

ماللامعلىأيضاوقفيعقوبأنيعنى،يعقوبعلىعائدضميرتلافاعل

كماوالا!صحهذا،وسأل،والفرقان،والكهفبالنساء،:الأربعةالمواضعفى

كلمةلأنهاوغيرهيعقوبالقراءلجميعماعلىالوقفجواز-واحدغيربهصرح

وآخذاختارهالذىوهو:الجزرىابنالثممسقالوحكفا.لفظامنفصلةبرأسها

ويحتملقياسئا:الأظهروهوخطا،لانفصالهاعليهاالوقففيحتملاللاموأما.به

إذاثمبعدها،مماتقطعلاالجرولامجر.لامكونهاأجلمنعليهايوقفلاأن

هذا!.أوالهذاتعالىبقولهالابتداءيجوزفلااللامعلىأوماعلىمطلفاوقف

ىأبرأسهاالكلمةعلى.بالقصص،ويكأنه!الله)وي!نعلىأيضئايعقوبووقف

التوفيق.وبالثهكرسمهمابالهاء،)ويكأنه!،بالنون)وبكأن!على

بفيبيعل!كلأغم

صحابةا/المضيةالدرةشرحالمرضيةالبهجة/183



ألإضاقةتاءاتفىتاب،قذاهيهئم

(ا(ذ)كقائون)

الإضافةياءاتبابجميعقرأجعفر:أبووهو-دأ-همزةمرموزأنيعنى

فىالأصلهذاعنخرجأنهإلا.أسكنحيثوأسكن،فتححيثففتح،كقالون

دين!،)ولىبفصلتربى!،)إلىبيوسف:)إخوتى!وهىمواضعثلاثة

بقوله:الناظمإليهاأشاروقد.بالكافرون

ضلأ()أ(افتغؤرلث!إخؤتىستكنبينيى)

بالكافرون،دينولىقرأ:جعفر.أبووهوأصلاهمزةمرموزأنيعنى

فصلت،فى-إنربىهـالى-يوسففى-إنإخوتىوبين-وقرأ.الياءوبإسكان

الحاءإلىالهمزةفتحةبنقلأصلاافتحوربى-وقوله.لقالونخلافاالياءبفتح

:قالثمللوزنالهمزةواسقاط

)حث(ملأالبآدتواسكني

ولآوآخذقنآسثفةتغدىمنؤقخياىؤكيرالتذاإلأالفرفلآيمجمئذسيوى

تةآفتخنؤقؤمى)قي(سنفولآجمتا؟ى

الإضافة،ياءاتجميعبإسكانقرأ،يعقوبوهوحملاحاءمرموزأنيعنى

فإنهالضر!-مسنىالظالمين)عهدى-نحوالتعريفلامقبلالواقعاتالياءاتإلا

الروايتينمنفسكنهالنداءياءقبلهماالمستثنىهذامن،واستئنىالروايتينمنفتحها

أسرفوا!-الذين-)وباعبادىالعنكبوتفىآمنوا!-الذينياعبادى-)قولهوهو-

البابواسكن-أولا:قولهعموممنليخرجهالأوللذكراحتاجصمانماالزمرفى

-ياءوغيرالعرفلامعندسوى:قولهعموممنليخرجهالثانىولذكرحملا،

منفتحهمافإنهالصففى-!اسمهبعدى)من-وياء،الأنعامفى-)محياى!

الحالينفىحذفهافإنهالزخرففى!-عليكمخوفلا)ياعبادىوالإياء-الروايتين

فتحهافإنه،الفرقانفىاتخذوا!-!ال!قومىهـالاياءيسموبياءالمرموزروحروايةمن
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فىالمذكور-لعبادى!)قل-والإياءلهبضميرعليهالمدلولروحروايةمن

بكسرولاوقوله.الوزنلضرورةالهمزةبوصلواسكنوقوله.الآتيةالترجمة

موضعفىوهونصر،بمعنىولىمصدربفتحهاوقيلتبعبمعنىولىمصدرالواو

:قالثماحذفافاعلمنالحال

)ف(شتا()!(لثيجتادىؤفل)

منالياءفتحاوخلفروشىوهما-فثماوفاء-طب-طاءمرموزىأنيعنى

كانوإنهنارويساذكرلىانما.إبراهيمفىآفئوا!ائذينثيبابفيفل!تعالىقوله

:قالثمسكنهاروحاأنليعلمالعرفلامعندسوى:قولهمنمعلوفاحكمه

فلآأفقكيىآتالطقستيىالتذالآجمتا؟ىرئىتخؤغرفلآأتدىولآؤتة

التعريف،للامالمصاحبةالياءفتحأنهيعنى،خلفعلىعائدلهفىالضمير

يحىالذى)ربى-نحووذلكالسابقةالترجمةعلىالعطفمنذلكوعلم

لعبادىقلالشكور،عبادى،الصالحونعبادى،الفواحشربىحرم،ويميت

آتانىالضر،مسنى،الذين،آياتى،اللهأرادنى،الظالمينعهدىآمنوا،الذين

الذين-)ياعبادىفىوذلكالنداءياءمعسكنهاأنهإلا!اللهأهلكنىإن،الكتاب

ولابكسروقولهالزمرفىأسرفوا!-الذين)عبادى-وياالعنكبوتفى-أمنوا!

التوفيق.وبالثهالملحفةوهىملأةجمعالميمبضم-ملا-وقولهالمتابعةمنالواو

الرؤايلىاتالياةتالث

منها.أثبتهفيماجعفرأبىوقاعدةرؤوسفا،وفى،الآىحشوفىوتكون

الحذفخلفوقاعدة،الحالينفىالإثباتيعقوبوقاعدة،الوصلفىالإثبات

الناظم:قال.سيأتىكماأصلهعنبعضفىبعضهمخرج.وربمافيهما

الآيكروس)!(زسئ!يئوتتقىلآالحاتينيفيؤتثئمث
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فىالمذكورةالزوائدياءاتبإثباتقرأ:يعقوبوهوحزحاءمرموزأنيعنى

بحذفيوسففىيتق!-من)إنه-قرأأنهإلا.والوقفالوصلحالتىفىالحرز

يوسف-فى:تعالىقولهالحكمهذافىيدخللاأنهوأعلم،الحالينفىالياء

فىعباد!-فبشرولا)سيأتىلما!الله)آتان-ولاقراءتهفىعينه)نرتع!لسكون

ثمانالحرزفىمماالحالينفىأثبتهمافجملة،عندهوصلايائهلحذفالزمر

)وصن،البقرةيا!فىدعان،واتقون)الداع،وإذاوهىياءوخمسون

فىهدان!.!وقدالمائدةفىولا!.)واخشونعمرانآل.وخافون!فىاتبعن

يأت!فى!ويوم.!تحزنونولاتسئلن،الأعرافو)فلافىكيدون!و!ثم.الأنعام

،بماالرعد.و)وعيدفى.)والمتعال!يوسففىث!توتون!حتى.!ود

)المهتد،،الإسراءالمهتدالهـفىأخرتن،ولئن!ال!،إبراهيمدعاء!فىأشركتمون،وتقبل

تتبعن!و)ألا.الكهففى!تعلمنأننبغ،كناما،يؤتينأنترن،،أنيهدينأن

فىقال!)يكذبون.النملفى!أتمدونن!،الحجفى،نكير!)والباد،.طهفى

فى!ينقذون)ولا،فاطرفىو)نكير!سبأ،فى،نكير!كالجوابد،القصص

غافر،فىأهدكم!واتبعونالتناد،!التلاق،،الصافاتفى!لتردين!ي!،

،فاعتزلون!ترجمون!أن،الزخرففىهذا!واتبعون)،الشورى!فى!الجوار

فىالست)نذر!مغا،)الداع!،قفى)المناد!مغا)وعيد!،الدخانفى

الفجر.فىأهانن!واكرمن،،بالواد،)يسر،الملكفى،نكير!!نذير،القمر

الآىرؤوسمنبقىمافىالحالينفىالياءبإثباتأيضا(يعقوب)وقرأ

،البقرةفى!تكفرونولافاتقون)فمارهبون.وهىياء:وخمسونت!معوهو

فى!تنظرون)ولا،الأعراففى!هتنظرونفلا!عمرانآلفى)وأطيعون!

فى!تفندونأنتقربون،ولا)فأرسلونهود،فى!تنظرونفلا،)يونس

تخزون!ولا،تفضحونفلا!ف!الرعد،فىمآب!وإليه،عقاب)متاب،،يوسف

فلا!موضعان،)فاعبدون!،النحلفىفارهبون!فاتقون.الحجر،!فى

بر،يحضرونأن!فاتقون،،موضعان!كذبون!بماألأنبياءفى!تستعجلون

فهو،سيهدين،يقتلونأن،يكذبونأن)،المؤمنونفى!تكلمونولاارجعون،

مواضع،ثمانيةفى)وأطيعون!!ه!يحيينثم،يشفينفهو،ويسقين،يهدين
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فىيقتلون!،!أنالنملفى!تشهدونالشعراء،)حتىفى)كذبون!

فى)سيهدين!ي!،فى)فاسمعون!،العنكبوتفى!فاعبدون!،القصص

غافر،فى)عقاب!،الزمرفى)فاتقون!،صفى!عقاب)عذاب،،الصافات

فى!يستعجلونفلا،يطمعونأناليعبدون،،الزخرففىوأطيعون!)سيهدين،

فىدين!)ولى،المرسلاتفى)فكيدون!،نوحفى)وأطيعون!،الذاريات

عشرةوسبعمائةالحالينفىبكمالهيعقوبيثبتهاالتىالياءاتفجملة.الكافرون

:قالثمياء

فوصلآؤ)1(تحثر

ؤلآقغآخشتؤدطكذائؤئؤفيتسثئلنيدطوآتفوالذأعفيالجرزفيفيقائؤايخق

ؤضلايهيذودنئتمؤاتيفوفيلطقذاقذئخرودطالتادؤأشنركئفودط

...ؤخافوفيذغافي

دونالوصلفىالياءبإثباتقرأجعفرأبووهوالحبرألفمرموزأنيعنى

تسألن!)فلاأيضا،بهاأولى!ياوالقمر)واتقونبالبقرة)الداع!فىالوقف

من!أشركتمون)بما،بالمائدةولا!ه!)واخشون،بيوسفموثفا!و)تؤتون،بهود

،بالأنعامهدان!،)وقدبهودتخزون!)ولا،بالحج)والباد!بإبراهيمقبل

،بالبقرةفليستجيبوا!و)دعان،عرافبالأ!)وكيدون،بالزخرفهذا*!!!واتبعون

عمرو.كأبىعمرانبآل)وخافون!

)تنييه(

شملهكماأهدكم!)اتبعونشرحهفىتعالىالثهرحمهالزبيدىالعلامةزاد

لأن-نظيرههواذترر!)إن-ذكرمنعليهيلزملماالشراحبعضوردهاللفظ

فيهكانجعفرلأبىالناظميذكرهولمشىءفىنافعراويااختلفمتىأنهالقاعدة

:قالثمكقالون

)أ(لآ(ؤتتيغنيخاتييمائرذل!قايحأرادؤقذ)
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و-بيس-الرحمنيردنإن-قرأجعفرأبووهوألاهمزةمرموزأنيعنى

فىواسكانهاالوصلفىفتحهامعالحالينفىالياءبإثباتبطه-أفعصيتتتبعن

:قالثمفيهماالوقف

()ب(نالتنابىتلآقى)

فيهماالياءبإثبات،التناد!)التلاققرأوردانابنوهوبنباءمرموزأنيعنى

أحدفىكقالونالحالينفىفيحذفهماجمازابنوأما،كورشوقفاوحذفهاوصلأ

:قالثموجهيه

)فى(مأ(اتفواجمتابى)

عبادفىالياءبإثبات-فاتقونياعباد-قرأروش!وهوطماطاءمرموزأنيعنى

الإحالةمنقبلهاوماالترجمةهذهفىالإثباتوعلم.بعدهامالمناسبةالحالينفى

قإل:ثمفاتخازادوقد:قولهعلى

)1(تل(دغاء)

بإثباتبإبراهيم-دعاءوتقبلقرأ،جعفرأبووهواتلألفمرموزأنيعنى

ثمأيضئاتقدممماهناالإثباتوعلم،لقالونخلافا،معهومنكورشوصلاالياء

:قال

)ف(لآ(ئمذوتيىقغواخذث)

الترجمةفىالمذكور!دعاء)وتقبلقرأ-خلفوهوفلافاءمرموزأنيعنى

تعالى:قولهمنالحالينفىالياءبحذفأيضئاوقرأ.الحالينفىالياءبحذفالسابقة

:قالثمالكبيرالإدغامفىلنونهإظهارهومر.النملفى!بمال)أتمدونن

ؤضل()ث(سنرتفلوآتالط

بحذفالنملفى-الثهآتان-منفرذاقرأروحوهويسرياءمرموزأنيعنى

روش!وبقىوقفا،وإثباتهاإلخواحذفقولهعلىالعطفمنعلمكماوصلأالياء

ئملشهرتهذلكعلىالنصالناظموترك.قاعدتهعلىالحالينفىالإثباتعلى
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قال:

فقضلآ(ذرااللهيغؤلطالاضوذؤتضت)

فيهاحصلالتىالثلاثةالقراءةأصولالمتقدمةالأبوابمنذكرفيما-ئمأى

هنابهوالمرادأصل:جمعوالأصولالمذكورينالثلاثةالأئمةوبينبينهمالخلاف

وتوفيقه-بإعانتهأىالثهبعون-وقولهالأفرادمنتحتهاماعلىتنطبقكليةقاعدة

:قالثم

محلأبخز-*-كبلأغبم

ا!تقرةشورة:ا!خروفقرشيىتالث

كلعلىالكلاموسمى،القراءةوهىحرفجمعوالحروف،البسطالفرش

الأصولبخلافانفرشفكأنه،لانتشارهفرشئاالسورترتيبعلىموضعهفىحرف

:قالثمالجميععلىمنهاالواحدحكمينسحبإذ

)أ(لآ(أي!كخايستكمتاقيئالتهخىخروث)

التهجىحروفبفصلمنفرذاقرأجعفرأبووهوألاهمزةمرموزأنيعنى

عندماإظهارهايستلزموذلك.حرفكلعلىلطيفةبسكتةالسورفواتحفىالواقعة

)المنحوالوصلهمزةوإثبات-والقلمون-والقرآنيسطسمنحو:بعدها

!:الله

(جى()تخذغون)1(كقئم)حب

-اقرأويعقوبجعفرأبووهما-حجىوحاء،اعلمألفمرموزىأنيعنى

كماألفغيرمنالدالوفتحالخاءصماسكانالياءبفتح-أنفسهمإلايخدعونوما

:الشهرةعلىاعتماذاالشاطبىفعلكمابمايقيدهولمبهلفظ

قغة(ؤقايقيل)!(لآ)ؤاشئفمأ

علىالضممنشئاالكسربإشمامقرأروشىوهوطلاطاءمرموزأنيعنى
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الحرزفىمعهذكرتالتىالأفعالوفى،وقعحيث)قيل!لفظفىالشيوعسبيل

)وسيق!بينهموحيل،بجهنميومئذوجىء،بالنبيينوجىءالماء،!وكيض:وهى

)سيئت،والعنكبوتهودفى-بهم!)سىءبالزمر،موضعينفى!الذين

الفعلبأولتلفظأنالإشمامبهذاالتلفظوكيفية.الملكفىكفروا!الذينوجوه

جزءويليهالأقلوهو،مقذمالضمةوجزء،وكسرةضمةحركتينمنمركبةبحركة

الياء:تمحضتولذاالاكثروهوالكسرة

غلآ)!(لآقستتميلأخرىكانإداتجاكي!ؤترحغ

ىأ-جاءكيف!يرجع)قرأيعقوبوهوالأولىحلاحاءمرموزأنيعنى

الجيموكسرالمضارعةحرفبفتحمجموغاأوواحذا،غيبةأوخطائاكانسواء

ثم-نحوتعالىالثهإلىالرجوعمنكانإذاللفاعلالفعلبناءأى،التسميةعلى

نحوالقيدبهذاوخرج.الأمورترجعاللهدرالى.إليهيرجعونويوم.ترجعونإليه

ماذا-يرجعونلافهمعمى-يرجعونلاإليهمأنهم-يرجعونلاأنهمأهلكناها

.يرجعون

)1(تل(ؤالآفر)

بهود-كلهالأمريرجعوإليه-قرأجعفرأبووهواتلألفمرموزأنيعنى

كيعقوب.للفاعلالفعلببناء

القم(ا!ذواعيهس!)

القصصموضعىأول-يرجعونلاإليناأنهموظنوا-قرأجعفرأباأنيعنى

للمفعولالفعلببناءأى.المذكورةالترجمةبعكسلغةعلىبالقصعنهاالمعبر

الجيم:وفتحالياءوضم

()ا(ذاسكيأفؤثتمفؤئملهىؤفؤ)

الغائبالمذكرضميرهاءبإسكانقرأجعفرأبووهوأدهمزةمرموزأنيعنى
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عليم-شىءبكلوهو-نحوواوبعدوقعاإذاالمؤنثوكذا:المرفوعالمنفصل

لهونحوابتداءأولام-خاويةفهى-لكمخيرفهو:نحوفاءأو-بهمتجرىوهى

آخر-هوويمل-القصصفى-القيامةيومهوثم-فىوكذا.الحيوانلهى-خير

:ورشروايةمنلنافعخلافاالبقرة

(قخرك)حف(قلآؤ)

المذكورةالضميرهاءبتحريكقرأيعقوبوهوحملا.حاء-مرموزأنيعنى

هى:فىوالكسرهوفىبالضم

(اشخذواقلآئكةاضفئم(ينؤ)أ)

من-التأنيثتاءبضممنفرذاقرأجعفرأبووهو.أين.همزةمرموزأنيعنى

مواضعخمسةفىوهووأين:قولهإليهيشعركماحلحيث-اسجدواللملائكة

وطه:والكهفوالإسراءالأعرافوفىهنا

)ف(شتا(أرذ)

الألفبترك-الشيطانفأزلهما-قرأ.خلفوهوفشافاءمرموزأنيعنى

.حمزةغيرالجماعةكقراءةاللاموتثديد

)حف(ولأ(يا!قثغخؤتلآا

أتىحيث-خوفلا-منفردأقرأيعقوبوهوحولا،حاءمرموزأنيعنى

البيت.فىبهلفظكماتنوينغيرمنالفاءبفتح

ؤغذتا)1(تل()

وفىهنا-موسىوعدنا-قرأجعفرأبووهواتلألفمرموزأنيعنى

عمروكأبىبهلفظكماألفبغيرطه-الطورجانبوعدناكم-و-الأعراف

ولعقوب.
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)تثبيه(

قصرفىلاخلافحسئا.وعذاوعدناهأفمن.وعدناهمالذىنرينكأو

هـ.أ.واوهما

)!(ئم(أتتمتأفرتالتتارئ)

بارئكم--منالهمزةحركةبإتمامقرأيعقوبوهوحمحاءمرموزأنيعنى

الحرزفىالمذكورةنظائرهبقيةبهويعنىوبابهيأمركممنوالراءهناالموضعينفى

ويشعركم:.وينصركم،وتأمرهم.يأمرهم:وهى

صص4

()ف(دااسارى)

الهمزةبضم-أسارىيأتوكموإن-قرأخلفوهوفدافاءمرموزأنيعنى

به:لفظكمافعالىوزنعلىبعدهاوألفالسينوفتح

)ا(لآ(فسثخلآالأقافييخ!)

هنا!أمانيهموتلكأمانى،)إلا:قرأجعفرأبووهوألاهفزةمرموزأنيعنى

بالحديد،!الأمانى)وغرتكم،بالنساء!الكتابأهلأمانىولابأمانيكمواليس-

منوالمخفوضةالمرفوعةالياءإسكانمعفيهنالياءبتخفيفبالحج!أمنيته)فى

اعتماداالتفصيلالناظموترك.ساكنةياءبعدلكونهاأمانيهممنالهاءوبكسرذلك

:الشهرةعلى

)ف(شتا(خاطمثتغئذون)

الخطاببتاء-الثهإلايعبدونلا-قرأخلفوهوفشافاءمرموزأنيعنى

معه:ومنكعاصم

()كأ(ؤىفل)تفففون

يعملونبمابصير)واللهمنفرذاقرأيعقوبوهو.حوىحاء.مرموزأنيعنى

للرمز:لاللتقييدقلولفظة،السابقةالترجمةمنالمستفادبالخطابكان!منقل
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)قبقة)أ(ضل(

تعملونعمابغافلالله)وما-قرأجعفرأبووهو،أصلهمزةمرموزأنيعنى

سبق:مماأيضاالمستفادبالخطابذكرهالمتقدميعملونقبلالواقع!أولئك

)!(لآ()ف(قؤيا!غيحب)

الثهوما-قرآويعقوبخلفوهماحلا،وحاء،فقفاءمرموزىأنيعنى

معه:ومنكشعبةالغيبةبياءالمذكور-يعملونعمابغافل

)كأ(ؤىؤتسننلؤش!يقائقادوخستنأقغةؤفل

الحاءبفتح-حسناللناس-قرأيعقوبوهو،حوىحاءمرموزأنيعنى

بضمننسها!)أو-بعدهاألفهـاثباتالفاءوفتحالتاءبضم-وتفادوهم-والسين

بفتح-أصحابعنتسألولا-وقرأ.كالكسائىهمزغيرمنالسينوكسرالنون

بلفظه:اكتفاءالأربعفىيقيدولمكنافعاللاموجزمالتاء

(ضلآ(ا)ؤالرفغؤالضثم)

ورفعالتاءبضم-تسألولا-قرأجعفرأبووهوأصلاهمزةمرموزأنيعنى

معه:ومنكعاصماللام

(ذ)أ(اتجذؤكسثر)

إبراهيم-مقاممنواتخذوا-قرأجعفرأبووهوأد-همزةمرموزأنيعنى

والشامى.نافغاعداكمنالخاءبكسر

()حف(زؤأزلطأزتاستكن)

وأرنى!أرنا،من)الراءبإسكانقرأيعقوبوهو.حزحاء-مرموزأنيعنى

أرنى،إليكأنظرأرنى،أضلانااللذينأرنامناسكنا،)أرنا:نحووقعاحيث

والسوسى:كثيركابنكيف!.

)!(لت(يفوئوايخطالت)
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بتاء!إبراهيمإنيقولونأم):قرأروشىوهو.طبطاء.مرموزأنيعنى

معه:ومنكحفصالخطاب

)كأ(لآ(ؤقنؤقئل)

قبلالواقع-يعملونعما-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

عمرو:أبىكغيرالسابقةالترجمةمنالمستفادبالخطابحيث")ومن

)ف(تى(يخ!ث)1(ذ)قي(جمىؤقئل)

)عما-قرآجعفروأبوروحوهماإذ:وألفيعىياءمرموزىأنيعنى

أتيت:ولئن--يعملونعما-وهو،ذكرهالمتقدميعملونقبلالواقع!يعلمون

وهوفتىفاءمرموزوأن.معهومنعامركابنأيضا.تقدممماالمستفادبالخطاب

وافقه:ومنكعاصمالغيبةبياءقرأهخلف

()!(زخاطبأتل)1(ؤترى)

بياء-ظلمواالذينيرىولو-قرأجعفرأبووهو-اتلألفموموزأنيعنى

يعقوبوهوحزحاءمرموزعامر؟وأنوابننافعكغيرالعطفمنالمستفادالغيبة

كقراءتهما:الخطاببتاءقرأه

لفلآ()1()كأ(ائرقعأاكسيرؤأن)

!أنقرآجعفروأبويعقوبوهما:العلاوألفحائزحاءمرموزىأنيعنى

فيهما:الهمزةبكسرالعذاببكسر!العذابشديداللهوأنجميغادئهالقوة

)كأ(لآ(تط!غؤاو،)

شاكراللهفإنخيرأيطوعومن-قرأيعقوبوهوحلا،حاءمرموزأنيعنى

كالأخوينالعينوجزمالطاءوتثمديدالتحتيةبالياءالأولالحرفوهو-عليم

فيهفهم-لهخيرفهوخيراتطوعومن-وهوالثانىالأوليةبقيدوخرج.وخلف

أصولهم:على

صحابةا/المضيةالدرةالمرضيلاشرحالبهجلا/194



()ا(ذؤقيتآؤقيتهاشئددأاتيتة)

هنا)الميتة!منالياءبتشديدقرأجعفرأبووهو-دأ-همزةمرموزأنيعنى

والفرقانفيهاوميتا،،الأنعامموضعى-وميتة-ويسوالنحلالمائدةوفى

بالأعراف،ميتولبلد-بفاطر-ميتبلد.هـالىوقوالحجرات،والزخرف

وهو.مواضعخمسةوهووالمجرور،ثلائةوهوالمنصوببألالمحلىوالميت

المنصوب-والميتوالحجراتبالأنعاموميئابيس.الميتةفىلأصلهموافق

ميت:بلدوإلى،ميتولبلدوالمجرور،

)!(فلآ(ؤالانغائم)

بالأنعام-ميتاكانمنأو-قرأيعقوبوهوحللاحاءمرموزأنيعنى

ميتةعليهيردولا-ميئاعلىالأنعامعطفالمرادهذاعلىودل،كالمدنيينبالتشديد

جعفر:أبىتفردمنفيهماالتشديدلأنأيفئابالأنعام-ميتةيكنص!ان-فهم

()ط(ذخخرات)ؤفي

الحجراتفى-ميئاأخيهلحم-قرأرويسوهو-طلطاء-مرموزأنيعنى

كالمدنيين:بالتشديد

)!(ز(اتيمت)ؤفي

منالحى-نحوالمعرفالميتقرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

أيضئا:كالمدنيينبالتشديد-الحىمنوالميت-الميت

)ف(تى(اضفئمالستايهتين)وأ!ذ

بهالتقىمماوبابه-اضطرفمن-قرأخلفوهو-فتىفاء-مرموزأنيعنى

يلىالذىالفعلويبدأ،لازمةضمةمضمومثانيهماثالثكلمتينمنساكنان

قلنحو:-والتنوينلتنودحروفأحدالساكنينوأول.بالضمالأولالساكن

وفتيلا،استهزئولقدادعوا،أواغدوا،أناضطر،فمن،اخرجوقالتادعوا،
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معه:ومنكالكسائىالأولالساكنبضم،انظر

)كأ(لآيكسئر(ؤيفل)

انظروا،وقلادعوا،قل-قرأيعقوبوهو-حلا-حاءمرموزأنيعنى

.الباببقيةفىأصلهووافقاللامبكسر

)آ(منأ(قاكسيرةاضالرؤطاء)

اضطر-فمن-منفرذاقرأجعفر:أبووهو-آمنا-همزةمرموزأنيعنى

الطاء:بكسروقعحيث

()ف(ؤزا!يرتيسنؤرففلث)

بالرفع-تولواأنالبرليس-قرأ:خلفوهو-فوزفاء-مرموزأنيعنى

وحفضا:حمزةعداكمن

)أ(لآ(ائضثؤتغذؤل!نؤثقلآ)

ولكن-آمنمنالبرولكن-قرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

والشامى:نافغاعداكمن.فيهماالبرولصبالنونبتشديد-اتقىمنالبر

)ب(مأ(كموصبىيتكملوااشئدذ)

بفتح-العدةولتكملواقرأ:-يعقوبوهو-حمى-حاءمرموزأنيعنى

الصادوتثديدالواوبفتح-جنفاموصمن-وقرأ،كشعبةالميموتشديدالكاف

وخلف:والأخوينكشعبة

()إ(ذالآكلؤشخقأؤالاذنأثقلآؤالئ!ئرؤالفسئر)

وذ-واليسرالعسر-منفرذاقرأجعفرأبووهو-إذ-همزةمرموزأنيعنى

-يسراأمرنامن-عسراأمرىمن-التوبةفى-العسرةساعة-وفىهنا-عسرة

فى-يسراعسربعد-يسراأمرهمن-الذارياتفى-يسرافالجاريات-الكهففى
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العسرمعفإن-الليلفى-للعسرى،لليسرى،الأعلىفى-لليسرى-الطلاق

ذالبضموقرأ.الجميعفىالسينبضم.الانشراحفى-يسراالعسرمعإن.يسرا

-أذنقل-أذنيهفى-بالأذنوالأذن-نحوجاءوكيفوقعحيث)الأذن!

أتت-نحووقعوكيفحلحيث-الاكل-وكاف،بالملك-فسحقا-حاءوبضم

العسر--لفظالناظموأطلق.كالكسائى-الاكل-خمطاكل-اكله-اكلها

،الشهرةعلىاعتماذاالعمومبأداةيقيدهاولم-والاكل-الأذن-وكذا-واليسر

نقلبعد-والأذنالاكل-همزةوحذف.إلختعريفاكذلكقولهجملةمنفهى

النظم:لضرورةفسحقامنأيضئاالفاءوحذف.اللامإلىحركتها

)1(لفلآ()كأ(ؤىرخمأشئغلسئذثؤخالؤاتالرغ!ثأففقا)

قرآ:جعفروأبويعقوبوهما-العلاوألف-حوىحاء-مرموزىأنيعنى

فيهجعفرلأبىموافقفيعقوب.الكافبضمالمؤنثضميرإلىالمضاف-اكلها

مواضع-خمسةفىوهو-جاءوكيفوقعحيث-الرعب:لفظأيضاوقرأ.فقط

قلوبهمفىوقذف-والا"نفالعمرانبآل-الرعبكفرواالذينقلوبفىسنلقى

العين،بضمالكهففى-رعبامنهمولملئت-والحشرالأحزابفى-الرعب

المائدةفىمواضعثلاثةفى-والسحت-الطاءبضمأتىحيث-خطوات-ولفظ

بضمالكهففى-ورحما-كالكسائىالغينبضمي!فى-وشغل-الحاءبضم

الترجمةفى-السحت-لفظيذكرأنللناظمالأولىوكانهذاعامر،كابنالحاء

يقيدولمالنظملضرورةهناذكرهولعله،فيهلأصلهموافقيعقوبلأن،السابقة

لفظمنالوحذفأيضئا.الشهرةعلىاعتماذاالعمومبأداةوخطواتالرعبلفظ

النظم:لضرورةالسحت

)ب(مى(س!بقنأخمشثرسئفتاؤئكرأؤئذرأ)

بضمالمرسلاتفى-نذزاأو:قرأيعقوبوهو-حمى-حاءمرموزأنيعنى

ورسلكم--ورسلنا-الكافبضم-والطلاقالكهففى-ونكرا-الذال
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وخشب-السينبضمحرفينعلىضميرإلىمضافاوقعمماونحوه-ورسلهم

الباءبضموالعنكبوتإبراهيمفى-وسباخا-الشينبضمالمنافقونفى-مسندة

كشعبة:

)ت(طاؤغذرآ)

بضمالمرسلاتفى-أوعذزا-منفرذاقرأروحوهو-يا-ياءمرموزأنيعنى

ذاله:إسكانعلىالمتفق-عذرالدنىأومن-بتقييدهخرج.ألذال

)1(لقلآ(شكنفرتة)

التوبةفى-لهمقربةقرأ:-جعفرأبووهو-الملا-ألفمرموزأنيعنى

:ورشكغيرالراءبإسكان

)آ(فضلآاتملآئكةفيحذاذؤخفض!قغؤفسئوقرقمثاضفمأؤازقغئئوت

وكيفوقعحيثالبيوت-قرأجعفرأبووهو-اثقلا-ألفمرموزأنيعنى

رفثفلا-الباءبضم-بيوتكمغيربيوتاتدخلوالا-البيوتوأتوا-نحو-جاء

بالرفع!جدال)ولامنفرذاوقرأ،كالبصريينوالتنوينبالرفع-فسوقولا

التاء:بخفض-والملائكةالغماممن-والتنوين

)1(غقئم(قائصي!بؤتفوذتجاخيمثتجقلييحكتم)

وفىهنا-ليحكم-منفرذاقرأجعفرأبووهو-أعلم-ألفمرموزأنيعنى

-وقرأ-للمجهولالبناءعلىالكافوفتحالياءبضمالنوروموضعىعمرانآل

نافع:كغيراللامبنصب-الرسوليقولحتى

()ف(دآالتاكثير)

الموحدةبالباء-كثيرإثمفيهماقل-قرأخلفوهوفدا-فاء-مرموزأنيعنى

الأخوين:كغير
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ا!غفؤ(فل)كأ(لآوائصئوا)

كغيرالواوبنصب-العفوقل-قرأيعقوبهو-حلا-حاءمرموزأنيعنى

عمرو:أبى

)ت(خى(ؤقتغ)أ(لب)!(لآتخافآانواضفتم)

إلا-قرآويعقوبجعفرأبووهما-أب-وهمزة-حلا-حاءمرموزأنيعنى

وهو-فتىفاء-مرموزوأن،كحمزةللمفعولالبناءعلىالياءبضم-يخافاأن

كغيرهم:للفاعلمبنئاالياءبفتحقرأهخلف

إذأقخركؤقذرةسئكولطقغيج!ئضتارؤلآكذائضازؤاقرأ

ولا-والدةتضارلا-منفرذاقرأجعفرأبووهو-إذا-همزةمرموزأنيعنى

لأن.الساكنينبينوجمعالمدإشباعمعفيهماساكنةالراءبتخفيف-كاتبيضار

الدالبتحريكالموضعينفى-قدره-وقرأ.الحركةمجرىتجرىالألفمدة

معه:ومنكحفص

)ف(لآ()!(طؤصتةوازفغ)

وصية-قرآوخلفيعقوبوهما-فلاوفاء-حطحاء-مرموزىأنيعنى

معه:ومنكشعبةالتاءبرفع-لأزواجهم

()!(زائصثئضاجمفة)

الحديدوفىهنا-فيضاعفهقرأ:يعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

عامر:كابنالفاءبنصب

)!(ئم((ذآإ)تجاكي!ؤشتذذة)

بحذفقرآويعقوبجعفرأبووهما-حموحاءإذا-همزةمرموزىأنيعنى

بابهما،منجاءماسائرومنالموضعينفى-فيضاعفه-منالعينوتشديدالألف

بالنساء-يضاعفها-عمرانبآل-ومضاعفة-البقرةموضعىمواضحعشرةوجملته
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-بالا!حزاب-لهايضاعف-بالفرقان-لهيضاعف-بهود-لهميضاعف-

كالابنين:بالتغابن-يضاعفه-بالحديد-لهميضاعف-لهمفيضاعف

)في(كتلآ(الخلقتضطةؤتئضط)

هنا--ويبصطيقبضواللهقرأ:روحوهويعتلا-:-ياءمرموزأنيعنى

بتقييدوخرج-وموافقيهكشعبةفيهمابالصادالأعراففى-بصطةالخلقوفى

بالسين:أنهعلىالمتفقالعلمفىبسطةبالخلقبصطة

()1(ذافتحكستي!ث)

-القتال-وفىهنا-عسيتمقر%جعفروهوأبو-إذ-همزةمرموزأنيعنى

:للضرورةالميممنالنظمفى-عسيت-وجردنافعكغيرالسينبفتح

()!(زدقاغئضئم)كرقة

الغينبضم-بيدهكرفة-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

الفاءوفتحالدالبكسرالحجوفىهنا-اللهدفاع-وقرأ.والشامىكالكوفيين

كالمدنيين:بهلفظكمابعدهاألفواثبات

()ف(زؤأغقئم)

شىءكلعلىالثهأنأعلمقال-قرأخلفوهو-فزفاء-مرموزأنيعنى

الأخوين:كغيربهلفظكماالميمورفعمفتوحةالهمزةبقطع-قدير

)أ(لآ()!(لثقضرفنؤاكسير)

قرآ-جعفروأبورويسوهما-ألا-وهمزة-طبطاء-مرموزىأنيعنى

وخلف:كحمزةالصادبكسر-إليكفصرهن

)ا(ذ(اسيهن)!(ريخيقا)

بكسرالنساءوفىهنا-نعما-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى
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السابقة.الترجمةحكمومن،أصلهلمخالفتهذكرهمنذلكفهممشبغاكسراالعين

منوهوالعينبإسكانالموضعينفىقرأهجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزوأن

الميم.تشديدمنمعهبدولاتفرده

()ا(ذكيذشثافتحأؤقيسترة)

كغيرالسينبفتح-ميسرةإلى-قرأجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزأنيعنى

فعلاكانإذا-ويحسبون-يحسبهم-نحومنهتصرفومايحسب-وقرأ،نافع

وموافقيه:كعاصمالسينبفتحمستقبلأ

ولآ(قأذئوا)ف(قواكسير)

وهو-فقفاء-مرموزأنيعنىمنهجاءومايحسبعلىعائدواكسرهفضمير

وفتحالهمزةبإسكان-بحربوفأذنوا-السينبكسر-وبابهيحسب-قرأخلف

بكر:وأبىحمزةكغيربهلفظكماالذال

)ف(ضاخة(يتضبئذيهرؤيالقتح)

كغيرالهمزةبفتح-تضلأن-قرأخلفوهو-فصاحةفاء-مرموزأنيعنى

بالتخفيفالناظمبهأتى،وموافقيهكعاصمالراءبنصب-فتذكر-وقرأ.حمزة

تقديرفىتذكرأنتقررمماوعلم.النظملضرورةالراءوسكونالفاءوحذف

كذلك.ليستلأنهاالتلاوةيقصدولمترجمتينبمثابةفهماقبلهمماالانفصال

)ب(صى(رقان)

الراءبكسر-مقبوضةفرهان-قرأيعقوبوهو-حمىحاء-مرموزأنيعنى

عمرو:وأبىكثيرابنكغيربهلفظكمابعدهاوألفالهاءوفتح

يرفع(!غلآ)1(قا)ب(ئغذلثتغمر)

قرآ-جعفروأبوبعقوبوهما-العلاوألف-حماحاء-مرموزأنيعنى

معه:ومنكعاصمالفعلينبرفع-لاءمنويعذب-يشاءلمنفيغفر
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)كأ(لآ(ئغتفةتسنفكةئوسئ!تشتاء"قنترقغتاء"ئقرق)

هنا--أحدبيننفرقلا-قرآيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

الكتابونعلمه-بالجن-صعذاعذائاونسلكه-بيوسف-نشاءمندرجاتونرفع

ومعالأولالثلاثةفىمنفرذا:الخمسةالأفعالفىالتحتيةبالياءعمرانبآل-

:قالثمالخاصفىوعاصمالمدنيينومع،الرابعفىالكوفيين

جمفرانآليسورة

()!(زيخطابأيرؤن)

الخطاببتاء-مثليهمترونهم-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

كالمدنببن:

(تقئفوا)ث(زؤ)

وضمالياءبفتح-الذينويقتلون-قرأخلفوهوفز-فاء-مرموزأنيعنى

كحفص:بهألفغيرمنالتاء

)كأ(ئم(ؤض!ثقغتقية)

التاءبفتح-تقاةمنهم-منفرذاقرأيعقوبوهو-حمحاء-مرموزأنيعنى

وضعتبما-وقرأ.بهلفظكماوالتاءالقافبينمشددةمفتوحةوياءالقافوكسر

عامر:وابنكشعبةالتاءوضمالعينبإسكان-

افتحأ)ف(لآ(ؤألط)

بفتح-يبشركالثهإنالمحرابفى-قرأخلفوهو-فلافاء-مرموزأنيعنى

:وحمزةعامرابنعداكمنالهمزة

)ف(ذ(كلأئتث!تر)
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هنا-الموضعينفى-يبشرك-قرأخلفوهو-فدفاء-مرموزأنيعنى

الإسراءفى-المؤمنينويبشر-ومريمالحجرفى-نبشركإنا-التوبةفى-يبشرهم

الياءبضمالشورىفى-اللهيبشرالذىذلك-مريمفى-بهلتبثمر-والكهف

هذهعلىيعقوبووافقه.الجميعفىبهلفظكمامشددةالشينوكسرالباءوفتح

سيأتى:كماالشورىموضعفىالقراءة

تل()1(الطائرفل)

المائدةوفىهنا-الطيركهيئة-قرأجعفرأبووهو-اتلألف-مرموزأنيعنى

:تفردهمنوهوبهلفظكما.الراءوبينبينهمامكسورةوهمزةالطاءبعدبألف

)!(ز(طائرأ)

المائدةوفىهنا-طائرأفيكون-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

كالمدنيين:السابقةالترجمةفىالمذكوربالتقييد

)فى(وئ(ا!يائؤفي)

بالياء-أجورهمفيهمفيو-قرأرويسوهو-طوىطاء-مرموزأنيعنى

كصاحبه:الهاءيضمأنهإلاكحفص

)ف(لآ(يقاانتغ)

كغيراللامبفتح-آتيتكملما-قرأخلفوهو-فلافاء-مرموزأنيعنى

:حمزة

)كأ(ئم(ئرتجفونؤفلقاتضتكنمؤيأفر)

الراءبنصب-يأمركمولا-قرأيعقوبوهو-حمحاء-مرموزأنيعنى

والذكراللفظعليهيدلكماالغيببياء-يرجعونصهاليه-وقرأ.معهومنكعاصم

الجيم:وكسرالياءفتحفىقاعدتهعلىوهو،كحفص
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لآ()أ(تضركئمواقرأاكسيرنؤخغ)

-الحاءبكسر-البيتحج-قرأجعفرأبووهو-ألاهمزة-مرموزأنيعنى

معه:ومنكحفصبهلفظكمامشددةالراءورفعالضادبضم-يضركمولا

)أ(لآ(تجميعأاضفئمم!ثؤقاتل)

القافبفتح-معهقاتل-قرأجعفرأبووهو-ألاهمزة-مرموزأنيعنى

وقعتحيث-ومت-ومتنا-متم-أيضئاوقرأبهلفظكمابينهما.وألفوالتاء

عامر:كابنالميمبضم

)ب(مى(تجقلتفل)

وفتحالياءبضم-يغلأن-قرأيعقوبوهو-حمىحاء-مرموزأنيعنى

وموافقيه:كنافعللمجهولالبناءعلىالغين

ؤئخل(يكفر)ف(ضلآتخم!ثؤا!غيحث)

ولا-كفرواالذينيحسبنولا-قرأخلفوهو-فضلافاء-مرموزأنيعنى

للتقييد:-وبخلبكفر،:وقولهحمزةكغيرالغيببياء-يبخلونالذينيحسبن

)!(لآقعأتميرواشئذذقرقيكذىيايقئحاعيهس!آلآيخر

بالخطاب-بمفازةتحسبنهمفلا-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

وقرأ.كالكوفيينأيفئاالخطاببتاء-يفرحونالذينتحسبنلا-الموحدةالباءوفتح

مشددةالياءوكسرالميموفتحالياءبضمالأنفالفى-وليميز-هنا-يميزحتى-

المنقولةاللامبفتحةعنهااستغناءالوصلهمزةبحذف-لاخر-وقولهكالأخوين

للتقييد:-فرحكذى-وقوله،المحذوفةالقطعهمزةعنإليها،

خقلآ)أ(ؤاقسئرقالضثمالأ:ليياتذىاتذىسيؤىكلاضئمقافتغؤتخرن

جاءوما-يحزنكولا-قرأجعفرأبووهو-أحفلا-همزةمرموزأنيعنى

فىإلاالزاىوضمالمضارعةحرفبفتح-ليحزننى-يحزنهم-نحو،بابهمن
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وكسرالمضارعةحرفبضمفقرأه-يحزنهملا:تعالىقولهوهوالأنبياء.موضع

:ىلزاا

()ف(زكا!تضرتغذقاشتكئمث)

-الأنبياءوقتلهم-قالواماسنكتب-قرأخلفوهو-فزفاء-مرموزأنيعنى

-اللامبنصب-وقتلهم-للفاعلالبناءعلىالتاءوضمالمفتوحةبالنون-ونقول

وموافقيه:كالبصرىالتعظيمبنون-ونقول

)حف(نأ(خاط!ثتكئفوائتتتن)

بتاء-تكتمونهولاللناسلتبيننه-قرأيعقوبوهو-حناحاء-مرموزأنيعنى

وموافقيه.كحفصيهماالخطاب

تسئتجقن(ئرتنلثأؤتذق!تتخيئتفرئلث)فى(لآخقفوا)

ولا-هنا-يغرنكلا-قرأرويسوهو-طلاطاء-مرموزأنيعنى

ولا-الزخرففى-نرينكأو-بكنذهبنفإما-النملفى-سليمانيحطمنكم

الوقفعلىلهواتق،تفردهمنوهو،ساكنةالنونبتخفيفالرومفى-يستخفنك

الخفيفة:التوكيدنونأصلعلىالباءبعدبالألفنذهبنعلى

قعأ)أ(لآ(الفذليهنيؤشتذد)

-اتقواالذينلكن-منفرذاقرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

فىلغةاللذ:وقولهالشهرةمنفتحهاوعلمفيهما.النونتشديدالزمروفىهنا

:قالثمللضرورةكذلكبهوأتى-الذين

التستاءسئورة

()ف(قكخفميىكلآائمقانضثؤالآزخاتم)

الميمبنصب-اللهإنوالأرحام-قرأخلفوهو-فقفاء-مرموزأنيعنى

مأفى-بالقصص-رسولأأمهافى-هنا-مغا)فلأمه!أيضاوقرأ-حمزةكغير
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فىالهمزةبضموالنجموالزمروالنورالنحلفى-أمهاتكم-بالزخرف-الكتاب

ومعلوم.وموافقيهكعاصمالأربعةالمواضعفى-أمهاتكم-منالميموفتحالجميع

وكذا،الميموفتحالهمزةبضمأنه-اللاتىأمهاتكم-فىالجميعبينخلافلاأنه

.الهمزةبضم-أنهموسىأموفؤاد-الكتابأموعنده:-نحوفىخلافلا

)1(ذالله"ؤاللاتؤتضتأخلؤتجقلآقتامأقؤاحذب!قغة

ملكتماأوفواحدة-منفرذاقرأجعفرأبووهو-أدهمزة-مرموزأنيعنى

لكم-وقرأبالنصبيقرءونالسبعةإذهناإرادتهوالمتعينالشهرةمنالمعلومبالرفع

فىأصلهووافق.والشامىنافغاعداكمنبهلفظكماالياءبعدبألف-قيافا

وأحل-أيضاوقرأ.الشامىكغيربالألففقرأه-للناسقيافاوهو-المائدةموضع

وخلف.والأخوينكحفص.للمجهولالبناءعلىالحاءوكسرالهمزةبضم-لكم

لتعيينقيدواللاتىوقولهالهاءبنصب-واللاتىالثهحفظبما-منفرذاوقرأ

فيه:المختلف

ؤلآ()!(صتأضذق"تالتؤاشمئمقأتمثتكن)

التأنيثبتاء-تكنلمكأن-قرأرويسوهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

فىوهو،دالبعدهاساكنةصادكلوهو-أصدق-بابوقرأوالمكىكحفص

-يصدفونالذين-يصدفونوهم-هنامغا-أصدقومن-موضغاعشراثنى

بالحجر-فاصدع-ويوسفبيونس-تصديقولكن-بالأنفال-وتصدية-بالأنعام

بالزلزلة-الناسيصدر-بالقصص-الرعاءيصدر-بالنحل-السبيلقصد-

وخلف:كالأخوينالزاىصوتالصادبإشمام

()قي(1ذ)ا(تظيفواؤلآ)

تظلمونولا-قرآوروحجعفرأبووهما-ياوياءأدهمزة-مرموزىأنيعنى

استغناءالناظميقيدهولم.وخلفوالأخوينكثيركابنالغيببياء-أينمافتيلا

بلفظه:
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ائضث(قتؤئطخضرت)!(زؤ)

صدورهم-حصرت-منفرداقرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

قاعدته:علىفبالهاءوقفهـاذا،منونةالتأنيثتاءبنصب

)قي(لآ(قتخهفؤمنأؤاخرى)

بفتح-مؤمئالست-منفرذاقرأوردانابنوهو-بلاباء-مرموزأنيعنى

الصفةإضافةمنفهومؤمئاأخرىهووهذا،الشهرةمنعلمكما،الثانيةالميم

الحرفباعتبارضميرهوذكرالكلمةأواللفظةباعتبارالصفةوأنثموصوفها،إلى

إليه:أشرناكماميمهفتحتقديرهمضافحذفعلىوهواللفظأو

()ف(زائصبأؤكير)

الراءبنصب-الضررأولىغير-قرأخلفوهو-فزفاء-مرموزأنيعنى

والثامى:والكسائىكالمدنيين

()!(طئؤتيهئون)

بالنون-أجرايؤتيهفسوف-قرأيعقوبوهو-حطحاء-مرموزأنيعنى

وأ:تعالىقولهإلىالترجمةهذهتتعدىولاوخلفاوحمزةعمروأباعداكمن

يقيدهلمولذادونههنافيماالخلافولشهرةمحلهلتقدم-نؤتيهفسوفيغلب

التعيين:يفيدبماالناظم

)!(لث(ستتمؤيذخفوا)

الياءبفتحهنا-الجنةيدخلون-قرأرويسوهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

وموافقيه:كنافعللفاعلالبناءأىالتسميةعلىالخاءوضم

لآ()أ(ؤكاتكالؤليتجقل)

وفىهنا-الجنةيدخلون-قرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

معه.ومنكثيركابنللمجهولالبناءعلىالحاءوفتحالياءبضموغافرمريم
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الفاء،إلىالهمزةحركةنقليكونأنفيحتملالهمزةبحذف-ألاوكاف:-وقوله

الأعمشقراءةذلكومن.المتحركإلىالنقلالعربعنوردوقد.الهمزةوحذف

الهمزةحذفيكونأنويحتمل،الهمزةوحذفالفاءبفتح!أعرض)يوسف

الأحسن:وهووسكونها،كافقصرمعإثباتهاويجوز.البيتليتزنللتخفيف

)كأ(ئم(شئمؤتلؤي!ترذقغؤقاطر)

الياءبفتحفاطرفى-يدخلونها-قرأيعقوبوهو-حمحاء-مرموزأنيعنى

رسولهعلىنزل-أيضئاوقرأعمرو،أباعداكمنللفاعلالتسميةعلىالخاءوضم

من-والزاىوالهمزة-نزل-منوالزاىالنونبفتح-نزلوقد-قبلمنأنزل-

كعاصم:أيضاللفاعلالتسميةعلى-أنزل

()ف(دآؤتلؤوا)

وبعدهااللامبإسكان-تلووا-قرأخلفوهو-فدافاء-مرموىأنيعنى

الأصلومخالفة،الشهرةمنعلمكماساكنةوالثانيةمضمومةإحداهماواوان

والشامى:حمزةغيركقراءة

فثقلآ(شكقتغذو)1(تل)

العينبإسكان-تعدوالا-قرأجعفرأبووهو-اتلألف-مرموزأنيعنى

أجمعفقد.القراءةهذهمثلأنكرمنإلىالتفاتولا،لأصلهوفافاالدالوشدد

:قالثمبهاللفظوإمكانذلكصحةعلىالنحاةمنوالمحققونالقراء

اتائذة6سور

()1(ؤفستكنيؤشتنآن)

الموضعينفى-شنآن-قرأجعفرأبووهو-أوف-همزةمرموزأنيعنى

وشعبة.عامركابنالنونبإسكان

)!(لآ(قاثضبؤأزخيكثمقافتحأضذإن)
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الهمزةبفتح-صدوكمأن-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

وموافقيه:كنافعاللامبنصب-وأرجلكم-أيفئاوقرأ،عمرووأبىالمكىكغير

)أ(كملآ(الخفض!)

فىالمذكور-وأرجلكم-قرأجعفرأبووهو-أعملا-همزةمرموزأنيعنى

وافقه:ومنكثيركابناللامبخفضالسابقةالترجمة

()1(ذاتفلاكسيرانجلمن)

بكسر-ذلكأجلمن-منفرذاقرأجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزأنيعنى

بعدهامكسورةبنوناللفظفيصيرالهمزةهـاسقاط،النونإلىحركتهاونقلالهمزة

به:لفظكماالجيم

)ث(ضلآ(كشئغتةؤ!تحكئمؤطاكوتغتذؤقاسيتة)

القافبعدبألف-قاسية-قرأخلفوهو-فصلافاء-مرموزأنيعنى

الباءبفتح-الطاغوتعبد-وقرأ.الأخوينكغيربهلفظكماالياء،وتخفيف

الميموجزماللامبإسكان-وليحكم-أيفخاوقرأ.حمزةعداكمنالتاء.ونصب

الأربع:الكلماتفىلشعبةموافقفهوأيفئا،حمزةكغير

)1(غقنم(الخروخؤرقغ)

برفع-قصاصوالجروح-قرأجعفرأبووهو-اعلمألف-مرموزأنيعنى

وموافقيه:كثيركابنالحاء

الأويين(قغ)كأ(ولأرستالآتازقغؤمثلتؤنتجراءقغؤيالتضب)

كنافعبالنصب-والجروح-قرأيعقوبوهو-حولاحاء-مرموزأنيعنى

أيضئا-وقرأ.كالكوفييناللامورفعالهمزةبتنوين-مثلفجزاء-وقرأ.وموافقيه

أيفخا-وقرأ.وافقهومنكنافعبهلفظكماالتاءوكسربالجمع-رسالتهبلغت

المقابلأؤلجمعالنونوفتحبعدهااللاموكسرالواوبتشديد-الأولينعليهم
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به:لفظكماوخلفوحمزةكشعبةلآخر

()ف(ذشئئوخأخئولتقغغئولطغئولتاضفئم)

-العيون-وعيون-الغيوب-قرأخلفوهو-فد-فاء-مرموزأنيعنى

وقوله-.كالمدنيينأوائلهنبضمبالطول-شيوخا-بالنور-جيوبهن-وقعنحيث

أسجلا.وتنكيرأتعريفاكذلك:قولهجملةمن-عيون

)1(لقلآ(ازقعؤتؤتم)

كمنالميمبرفع-يومهذا-قرأجعفرأبووهو-الملاألف-مرموزأنيعنى

:قالثمنافغاعدا

الأتعايمسورة

ؤا!يىلآئكذلتوائصصثتكنتئمستتأقغتفوذا!يايخشئرقستقىؤيضرث

)ت(!ى

وكسرالياءبفتح-يصرفمن-قرأيعقوبوهو-حوىحاء-مرموزأنيعنى

ويوم-وقرأ.وخلفوالأخوينكشعبةللفاعلالبناءأى،التسميةعلىالراء

لمثم-وقرأ.الأربعةالأفعالفىبالياءسبأوفىهنا-نقولثمجميعانحشرهم

ونصب.أيضاالشهرةمنوعلمقبلهماعليهدلكما-يكن-بتذكير-قنتهميكن

وحمزةكحفصبنصبهما-ونكون-نكذبولا-أيضئاوقرأ،كالأخوين-فتنتهم-

الثانى:فىوالشامىوهماالأولفى

()ف(دآأنمثتكنازقغ)

المتقدميكنأنثومفعول،انصبمفعولمنبهللعلممحذوفارفعمفعول

وقرأ.التأنيثبتاء-تكنلمثم-قرأخلفوهو-فدافاء-مرموزأنيعنى.عليه

برفعهما:-ونكون-نكذب-
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)!(لآ(القضمئوسئفكياسيينخاطمثؤتختتغقفوا)

وفىهنا-تعقلونأفلا-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

وقوله.وموافقيهكنافعبالخطاب.ويس،والقصص،ويوسف،الأعراف

علىعطف-وتحت-وقوله.للوزنوالفاءالصادبإسكان-يوسفالقصص

وتحت:-فتحنا-قولهفىمثلهويأتى.تحتهاوالتىالسورةهذهفىأى.مقدر

)!(لث(()أ(لآاشئذذؤتذتقتختا)

-قراءورويسجعفرأبووهما-طبوطاء-ألا-همزةمرموزىأنيعنى

كالشامى:التاءبتشديد-بركاتعليهملفتحنا-الأعرافوفىهنا-عليهمفتحنا

((ذ1)!(ز)قترت!تآقغلإئيتاؤا)

قرآ-جعفروأبويعقوبوهما-أد-وهمزة-حزحاء-مرموزىأنيعنى

فيهمابالتشديد،باقتربت-السماءأبوابوفتحنا-الأنبياءفى-يأجوجفتحت

أيضا:كالشامى

ؤبكذبرو)ا(ضلآ()

بالتشديد-يكذبونكلا-قرأجعفرأبووهو-أصلا-همزةمرموزأنيعنى

والكسائى:نافعكغيرالسابقةالترجمةمنالمفهوم

قإتة(قغإتةقتغ)ؤ)!(ز

رحيمغفورفإنه-عملمنإنه-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

وعاصم:عامركابنفيهماالهمزةبفتح-

(ؤاشتفؤته،تؤقته،ؤ)ف(ائز)

استهوته-رسلناتوفته-قرأخلفوهو-فائزفاء-مرموزىأنيعنى

:حمزةكغيربهلفظكمافيهمابالتأنيث-الشياطين
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)أ(تى(يثالطقثقلآينجى

وهو-ينجيكماللهقل-قرأجعفرأبووهو-أتى-همزةمرموزأنيعنى

:وهشامكالكوفيينالنونفتحمنهويلزمبالتشديدالثانى

()!(زافلفي)ؤا!ج!

منقل-وهوكلهالإنجاءبابقرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

وننج-رسلناننجى-ننجيكفاليوم-يونسوفىهنا-ينجيكماللهقل-ينجيكم

-اتقواالذينننجىثم-مريموفى-أجمعينلمنجوهمإنا-الحجروفى-المؤمنين

الصف-وفى-اللهوينجى-الزمروفى-لمنجوكإنا-لننجينه-العنكبوتوفى

وقد،لورشوفافاالزمرموضعرويسروايةمنشددأنهإلابالتخفيف-تنجيكم

بقوله:إليهأشار

()!(رىضاذؤتذت)

تحتالتىالسورةفى-اللهوينجى-قرأروحوهو-يرىياء-مرموزأنيعنى

بالتخفيف:الزمروهىصاد

ضلآ(!()ررآفغلراؤ)

الراء:برفع-آزرلأبيه-منفردأقرأيعقوبوهوحصلا-حاءمرموزأنيعنى

خلآ)!(لآغذؤاواضفئمدرستمتطبآخاؤتغذتخغلالئودطدرتجاتفتا

المعبربالتنوينهنا-درجات-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

تبدونها--قراطي!تجعلونه-يعقوبوقرأ،الكوفيينكقراءةبالنونالنظمفىعنه

درست-وقرأ،عمرووأبىكثيرابنكغيرالثلاثةفىالخطاببتاء-كثيراوتخفون

الماضىالمؤنثصيغةعلىفعلتبوزنالتاءوسكونالسينوفتحالألفبحذف-

فىبهلفظكماالواووتشديدوالدالالعينبضم-عدوا-منفرذاوقرأعامر،كابن

البيت:

صحابلاا/المضيةالدرةشرحالمرضيةالبهجة/176



افتغ(فسئتقرؤ)!(لث)

ابنكغيرالقافبفتح-فمستقر-قرأرويسوهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

:وروحعمرووأبىكثير

()ف(ذؤيؤمئواائقاؤكسثر)

كابنالهمزةبكسر-جاءتإذاإنها-قرأخلفوهو-فدفاء-مرموزأنيعنى

علىاعتماذابهنايقيدهولم،بالغيبهنا-يؤمنونلا-أيضتاوقرأ،وموافقيهكثير

سكوتهمنعلمكماكأصلهالخطابعلىفيهفهو-الجاثية-حرفأما،الشهرة

لروش!:الخطابوذكرفيها،عنه

فضلآ(خرتمستتمؤ)حف(ئز)

عليكمحرممالكمفصلوقد-قرأيعقوبوهو-حبرحاء-مرموزأنيعنى

وموافقيه:كنافعللفاعلالفعلينتسميةعلىوالصادوالفاءوالراءالحاءبفتح-

ؤ)!(زكيضت()

بالإفرادهنا-ربككلمتوتمت-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

فهوالطولوموضعيون!موضعاأما،الشهرةعلىاعتماذاهنابكونهيقيدهولم

أصله:علىفيها

)ت(د(تخئ!مرهئمؤالياء)

كحفص:بالياء-يحشرهمويوم-قرأروحوهو-يدياء-مرموزأنيعنى

غنة(قعأيرفع)آ(ائخقىؤقيتةائ!ثتكنتكون").........

نإ-ميتةتكونأنإلا-قرأجعفرأبووهو-انجلاألف-مرموزأنيعنى

على--يكون-الناظموقدمفيهما،-ميتة-ورفعالفعلينبتأنيث-ميتةتكن

النظم:لضرورةالتلاوةفىعنهمؤخرأيكنلهان-يكن
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(ف(ز)تكونرذكر)

ومنكنافعبالتذكير-تكونأنإلا-قرأخلفوهو-فزفاء-مرموزأنيعنى

وافقه:

)حب(فأ(ؤأن)ؤخ!

بتخفيف-صراطىهذاوأن-قرأيعقوبوهو-حفظحاء-مرموزأنيعنى

عامر.كابنساكنةالنون

)ث(لا(قرفواؤفل)

بالتثديدالروموفىهنا-فرقوا-قرأخلفوهو-فلافاء-مرموزأنيعنى

الأخوين:غيركقراءةبهلفظكماالألفوحذف

لأ()ثافثائقاوازقغقتؤنؤغثمئر)

أمثالها-عشرفله-منفرداقرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

:اللامورفعالراءبتنوين

)رو(لآ(تؤنأقبقةوائصمثالضغ!كذا)

بنصب-بسبأ-الضعفجزاء-قرأرويسوهو-طلاطاء-مرموزأنيعنى

:قالثم-الضعف-ورفعمنوئا-جزاء

والأنقالالأغرافسورة

)ب(مى(شقىتخرتجوافتا)

بفتحهنا-تخرجونومنها-قرأيعقوبوهو-حماحاء-مرموزأنيعنى

الحرفوأما.ذكوانوابنكالأخوينللفاعلالبناءأىالتسميةعلىالراءوضمالتاء

وفاقاللمفعولبالبناءفقرأهاالجاثيةوآخر،الزخرفحرفكذا،الروممنالأول

بينخلافلاأنهفمعلومالحشر،وسألحرف،وكذاالرومثانى.وأمالأصله

للفاعل.بنائهافىالعشرة
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)أ(تى(خايضةتضث)

كغيربالنصب-خالصة-قرأجعفرأبووهو-أتى-همزةمرموزأنيعنى

نافع:

)كأ(لآ(اتقفكئمقغاشئذذئفتغ)

التاء،بتشديد-لهمتفتحلا-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

اللامبثديدالأحقافوفىهنامغا-أبلغكم-أيضاوقرأالفاء،فتحمنهويلزم

وموافقيه:عاصمكقراءةالياءفتحمنهويلزم

تة(ئغ!ثتى)

يعنى،السابقةالترجمةفى-حلابحاء-المرموزيعقوبعلىعائدلهضمير

السابقةالترجمةمنالمستفادبالتشديدالرعدوفىهنا-الليليغشى-قرأيعقوبأن

وخلف:والأخوينكشعبة

(كخفرة)1(تلتغتةأن)

-إن-بتشديد-لعنةأن-قرأجعفرأبووهو-اتلألف-مرموزأنيعنى

وافقه:ومنكحمزة-لعنة-ونصب

)في(خلآ(الخل!واكسيراضفثمتخرخؤلآ)

لا-عنهبخلافمنفرذاقرأوردانابنوهو-بجلاباء-مرموزأنيعنى

هناالشيخوذكره.عنهالشطوىبهانفردمماوهوالراء،وكسرالياءبضم-يخرج

فليعلم:الطيبةفىعليهيعولولم

افتخن(لآ)أ(تيهدأغيرةإت!ؤخفف!)

هودوفىهنا-غيرهإلهمن-قرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

:الكافبفتح-نكذاإلا-منفرذاوقرأ،كالكسائىالراءبخفضوالمؤمنون

تة(غلاؤفلاشئذذتتتغقغؤتقئفوا)
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جعفرأباأنيعنىجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزعلىعائدلهفىالضمير

فىنافعكغيربالتشديد-الغاوونيتبعهم..هنا-يتبعوكملا-أبناءكميقتلون-قرأ

كسروالثالثالثانىوفىالياء،ضممعالقاففتحالأولفىمنهويلزم،الثلائة

وقرأالضمير،وحذفالشهرةمنللموضعين-يتبع-لفظشمولوعلمالموحدة

أيضئا:نافعكغيربالألف-علىحقيق-أيفئا

)قي(خل(ؤرلتاتمت)

كالمدنيين-بالتوحيد-برسالتى-قرأروحوهو-يحلياء-مرموزأنيعنى

والمكى:

()ف(ذخيىواضفئم)

الأخوينكغيرالحاءبضم-حليهم-قرأخلفوهو-فدفاء-مرموزأنيعنى

:ويعقوب

خليهئم(ؤ)!(ز)

الحاءبفتح-حليهم-منفرذاقرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

به:لفظكماالياءوتخفيفاللاموإسكان

كؤزشيى()حف(قلآخطيئآثئغقر)

بتاء-خطيئاتكملكمتغفر-قرأيعقوبوهو-حملاحاء-مرموزأنيعنى

وقالونكورشالتاءورفعبالجمع-خطيئاتكمالفاء،فتحمعمضمومةالتأنيث

جعفر:وأبى

)!(ثم(خاطتنتفوئوا)

-يقولواأو-تقولواأن-قرأيعقوبوهو-حمحاء-مرموزأنيعنى

عمرو:أبىكغيرفيهابالخطاب
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()ف(ذكخااكسيراضف!ؤيلخذو)

المشارفصلتوفىهنا-يلحدون-قرأخلفوهو-فدفاء-مرموزأنيعنى

فوافقالنحلموضعوأما،وموافقيهعمروكأبىوالكسربالضم-كحا-بقولهإليها

أصله:فيه

)1(شجلآ(يئالش!طاضئم)

يبطش-يبطشون-منفرذاقرأجعفرأبووهو-اسجلاألف-مرموزأنيعنى

ذلكأطلقأى-اسجلا-قولهالطاء،بضم-الكبرىالبطشةنبطش-بالذى

رمز:فيهوالألف

)1(غقئم(كسثرقغأتاؤقمخر)

قبلحلحيث-أناإن-قرأجعفرأبووهو-اعلمألف-مرموزأنيعنى

فىذلكووقع،للجماعةوفافاوجهيهأحدفىكقالونبالقصرالمكسورةالهمزة

:فقالالا!نفالسورةفىشرعثم،والأحقافالشعراءوفىهنامواضعثلاثة

)حف(لآ()1(!يلآائضبئغشئىواقرأفوهنافتخنفيؤفرب)

الدالبفتح-مردفين-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

والأخوينعامركابنالدالونصببالتخفيف-كيدموهن-وقرأ،كالمدنيين

الشينوتشديدالغينوفتحالياءبضم-النعاسيغشيكم-وقرأوشعبةوخلف

الولا،وانصب:الناظموقول،والثمامىكالكوفيين-النعاس-ونصبمكسورة

:والنعاسكيد،وهومنهما،كلبعدماانصبأى-ويغشى-لموهن-راجع

()!(رىخاطمبتغقفوا)

:بالخطاب-بصيريعملون-قرأروش!وهو-طرىطاء-مرموزأنيعنى

()!(ز)ف(تىأظهرنخى)

حىمن-قرآويعقوبخلفوهما-حزوحاء-فتىفاء-مرموزىأنيعنى
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وشعبة:والبزىكالمدنيين-بالإظهار

)ؤتخم!ث)ا(ذ(

كماالغيببياء-يحسبنولا-قرأجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزأنيعنى

للنظم:الموحدةبإسكان-يحسب-وقوله،والشهرةاللفظمنمعلومهو

)ف(اكتلآ(ؤخاطث)

كغيرالخطاببتاء-تحسبنولا-قرأخلفوهو-فاعتلافاء-مرموزأنيعنى

سورته:فىالنورحرفوسيأتى،جعفروأبىوحمزةعامرابن

)!(لث(ا!ثئذذئرهئواؤفي)

الراءبفتح-ترهبون-منفرذاقرأرويسوهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

:الهاءوتشديد

)ا(لآ(قعأاشارىئولطيلآافمرافذبقخركؤضغفأ)

العينبفتح-ضعقا-منفرذاقرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

الهمزةبضم-الأسارىمن-وقرأ،تنوينغيرمنمفتوحةهمزةآخرهالفاءومد

به:لفظكماكذلك-أسارىلهمنفرذا:وقرأ،عمروكأبىالسينبعدوألف

()إ(ذقاكأن!ثتكون)

بتاء-أسارىلهتكونأن-قرأجعفرأبووهو-إذ-همزةمرموزأنيعنى

كالبصريين:التأنيث

)ف(تى(افتخنذىولآتة)

السورةهذهفى-ولايتهممن-قرأخلفوهو-فتىفاء-مرموزأنيعنى

وفافاكالكسائىبالكسرفقرأهالكهفحرفوأما،حمزةكغيرالواوبفتحفقط

لأصله:
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مخضلآ()كأ(ميدألأسئرىا!)ؤاقر

-الأسرىمنأيديكم-قرأيعقوبوهو-حميذاحاء-مرموزأنيعنى

جعفروأبىعمروأبىكغيرألفغيرمنالسينوإسكانالهمزةبفتحقبلالمذكور

:قالثم

الستلآمعليهقاؤفودؤئوئس!التؤتةشورة

()ب(ناتجلآتشقاةقغقاغقرةؤفل)

-الحاجسقاة-عنهبخلفقرأوردانابنوهو-بنباء-مرموزأنيعنى

-عمرةمن-العينوبفتحياءغيرمن-سقاة-سينبضم-الحرامالمسجدوعمرة

لكونهاعادتهعلىجرئاالطيبةفىيذكرهاولم،تفردهمنوهى،ألفغيرمن

:هارونابنعنالشطوىبهانفردمماهىإذ،انفرادة

()!(زقتؤ!غرير)

كعاصمبالتنوين-عزير-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

ئى:لكسااو

اثتا(وافذبتجميعأقستكن)أ(لآغشترؤغين)

وأحد-عشراثنا-منفرداقرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

مشبغا:مذااثناوبمد،العينبإسكان-عشروتسعة-عشر

فذخلآ(القتحقغاصعيهنؤيخ!يضتم)!(طتصل)

الياء،بضم-يضل-منفرذاقرأيعقوبوهو-حطحاء-مرموزأنيعنى

بفتح-مدخلاأو-أيفئاوقرأفيها،عنهلسكوتهالضادكسرفىأصلهعلىوهو

ساكنة:الدالوتخفيفالميم

()حف(زافلتلمرميتمضئمئاييأقائضثؤكيقة)

العليا-هىالثهكلمة-منفرذاقرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى
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الميم.بضم-تلمزواولا-يلمزون-يلمزك-وقرأ،بالنصبالثانىوهو

)ف(لآ(رخقيمافيؤالرئغ)

كغيرالتاءبرفع-للذينورحمة-قرأخلفوهو-فلافاء-مرموزأنيعنى

:حمزة

)!(زقازقغؤالانضارقافتحأؤالسئوءايخ!المغذرونؤفي

العينبإسكان-المعذرون-منفرذاقرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

كغيرالسينبفتح-الفتحثانىوفى-هنا-السوءدائرةوقرأ:،الذالوتخفيف

:تفردهمنوهى،الراءبرفع-الذينوالأنصار-وقرأ،عمرووأبىالمكى

)1(تل(ائصبقستئملآؤاليؤاستسن)

أمن-بنيانهأسسأفمن-قرأجعفرأبووهو-اتلألف-مرموزأنيعنى

كغيربنيانهونصبللفاعلالتسميةعلىفيهماوالسينالهمزةبفتح-بنيانهأسس

والشامى:نافع

)!(مى()إ(ذئقطغافتح)

تقطع--قرآويعقوبجعفرأبووهما-حماوحاء-إذألف-مرموزأنيعنى

وموافقيه:كالشامىالتاء،بفتح

)ف(ز(ؤيالضئم)

:تقدممنكغيرالتاءبضم-تقطع-قرأخلفوهو-فزفاء-مرموزأنيعنى

()!(زيخالابأترؤنإلىفلالج!أدطإلأ)

اللامبتخفيف-تقطعأنإلى-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

أيضئا-وقرأ،النظمفىلهتأتىماحسبعلى-تقطع-وقدم،جارةأنهاعلى

.كحمزةبالخطاب-يرونأؤلا
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)ف(ذ()وبا!غي!ب

حمزةكغير-بالغيب-ترونأولا-قرأخلفوهو-فدفاء-مرموزأنيعنى

:ويعقوب

)ف(شتا(ائمثتزفي)

كغيرالتأنيثبتاء-قلوبتزيع-قرأخلفوهو-فشافاء-مرموزأنيعنى

:فقال(يونس)سورةفىشرعثم(التوبة)سورةتمتوهنا،وحفصحمزة

)1(ئخلآ(تبذؤ"اإته"افتغ)

الخلقيبدؤاإنهحقا-منفرذاقرأجعفرأبووهو-انجلاألف-مرموزأنيعنى

:الهمزةبفتح-

)كأ(نم(أكالثمتاتقضىؤفل)

بفتح-أجلهمإليهملقضى-قرأيعقوبوهو-حمحاء-مرموزأنيعنى

عامر:كابن-أجلهم-ونصبوالضاد،القاف

()قي(دتمكروا)

كماالغيببياء-تمكرونما-منفرذاقرأروحوهو-يدياء-مرموزأنيعنى

:والشهرةاللفظمنمفهومهو

()إذ(ؤتتشئركئم)

ونونالياءبفتح-ينشركم-قرأجعفرأبووهو-إذ-همزةمرموزأنيعنى

عامر:ابنكقراءةبهلفظكمامضمومةمعجمةفشينبعدهاساكنة

خلآ()!(لآاسيهنقطعأ)

كثيركابنالطاءبإسكان-قطغا-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

والكسائى:
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()إ(ذا!قاءشكونتهذى)

الهاء،بإسكان-يهدىلا-قرأجعفرأبووهو-إذ-همزةمرموزأنيعنى

:الدالوتشديدالياء،فتحفىأصلهعلىوهو

()كأ(وىكسثرقا)

الهاءبكسر-يهدىلا-قرأيعقوبوهو-حوىحاء-مرموزأنيعنى

كحفص:

)!(لأ()ؤقليفرخواخاطمث

بتاء-فليفرحوا-منفرذاقرأرويسوهو-طلاطاء-مرموزأنيعنى

:الخطاب

()إ(ذ)فى(لآتخقفوا)

هو-قرآجعفروأبوروش!وهما-إذا-وهمزة-طلاطاء-مرموزىأنيعنى

كالشامى:الخطاببتاء-تجمعونمماخير

كاكتر(شئركاؤكئمقغ)كأ(قازقغأضغر)

برفع-أكبرولا-أصغرولا-قرأيعقوبوهو-حقحاء-مرموزأنيعنى

:الهمزةبرفع-يكنلاثموشركاؤكم-منفرذاأيضأوقرأ،كحمزةفيهماالراء

()!(ؤىافتغقاخقفواؤؤضل)

بوصل-أمركمفاجمعوا-قرأرويسوهو-طوىطاء-مرموزأنيعنى

فىلقولهالترجمةهذهيتركأنالثهرحمهالناظمعلىوكان،هذاالميموفتحالهمزة

وفتحالهمزةبوصل-أمركمفاجمعوا-الحمامىطريقغيرمنرويستحبيره

أهـرويسعنأىعنهالكتابطريقوهو.الميموكسرمفتوحةبهمزةوالباقون،الميم

الدرةطريقلأنكالجماعةالمنظومةهذهطريقمنرويسئاأنمنهيعلمإذا
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:متحدةوالتحبير

(ثم(أ)الستخراسثئلآ)

كأبىبالاستفهام-السحربه-قرأجعفرأبووهو-أم-همزةمرموزأنيعنى

المعروفة:القاعدةعلىوالتسهيلالبدللهويجرىعمرو،

)!(لأ(أخير)

بالإخبارالمذكور-السحربه-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

:فقال)هود(فىشرعثميون!()سورةتمتوهناجعفروأبىعمروأبىكغير

تكئم(إتى)ف(اق)آ(تلوافتح)

أنى-قرآوخلفجعفرأبووهما-فاقوفاء-اتلألف-مرموزىأنيعنى

والكسائى:والمكىكالبصريينالهمزةبفتح-لكم

قلآ(!()ئتابثذاذإ)

كغيرياءالهمزةبإبدال-بادئ-قرأيعقوبوهو-حملاحاء-مرموزأنيعنى

عمرو:أبى

كاهستائى()كأ(ئرغيرغقل)

بكسر-صالحغيرعملإنه-قرأيعقوبوهو-حبرحاء-مرموزأنيعنى

الكسائى.غيرونصباللاموفتحالميم

()ف(دآثفوذؤتونوا)

الفرقانوفىهنا-ثمود-قرأخلفوهو-فدافاء-مرموزأنيعنى

وحمزةحفصكغيرالأربعةفىبالألف،يقفبالتنوينوالنجموالعنكبوت

:ويعقوب

)ب(مأ(ؤاترك)
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الأربعةالمواضعفى-ثمود-قرأيعقوبوهو-حماحاء-مرموزأنيعنى

:وحمزةكحفصالألفبتركووقفالتنوينبتركالمذكورة

(شلآم)ف(ائفلآسيلئم)

الذارياتوفىهنا-سلم-قالقرأخلفوهو-فانقلافاء-مرموزأنيعنى

الأخوين:كغيرفيهمابعدهاوألفواللامالسينبفتح

()ف(زازقغنؤتغفولت)

برفع-يعقوبإسحاقوراءومن-قرأخلفوهو-فزفاء-مرموزأنيعنى

وافقه:ومنكنافعالباء

آفرأئلث()كأ(ايظؤتضث)

التاءبنصب-امرأتكإلا-قرأيعقوبوهو-حافظحاء.،مرموزأنيعنى

عمرو:وأبىالمكىكغير

فثقلآ()آ(تلكلأإن)

النونبتشديد-لماكلاهـان-قرأجعفرأبووهو-اتلألف-مرموزأنيعنى

وافقهما:ومنكالبصريين

)ا(تى(الطارققغؤتقا)

لما-و-ظنا-ليوفينهملما-قرأجعفرأبووهو-أتى-همزةمرموزأنيعنى

وموافقيه:كعاصمالميمبتشديدبالطاردتى-حافظعليها

()!(ذؤرخرفؤييا)

-متاعلما-بيس-جميعلما-قرأجمازابنوهو-جدجيم-مرموزأنيعنى

وافقه:ومنعامركابنأيضئاالميمبتشديدبالزخرف

؟)ف(قافلؤخ!)
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بتخفيفالا!ربعةالمواضعفى-لما-قرأخلفوهو-فقفاق-مرموزأنيعنى

)رلفأ)أ(!يضئم(

:اللامبضم-زلفا-منفرذاقرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

)كأ(نا(يقيهؤاكسيرنؤخق!)

بكسر-بقيةأولوا-منفرذاقرأجمازابنوهو-جناجيم-مرموزأنيعنى

الياء:وتخفيفالقافصماسكانالباء

)!(قلآ(التفلقغخاطحثتغقفواؤقا)

هذهآخر-يعملونعما-قرأيعقوبوهو-حفلاحاء-مرموزأنيعنى

:قالثم،وحفصوالشامىكالمدنيينالخطاببتاءالنملوآخرالسورة

ؤالركدالستلائمعقي!ئوسئ!شورة

()1(ذافتغأتمتؤيا)

مريم،وفىهنا،-أبتيا-قرأجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزأنيعنى

عامر:كابنالتاءبفتح،والصافات،والقصص

)حب(مى(أ!لآالستجنوافتتييخذفؤخاشتاتاؤتغذؤترتغ)

كغيرفيهمابالياء-ويلعبيرتع-قرأيعقوبوهو-حماحاء-مرموزأنيعنى

الألفبحذفالموضعينفى-لثهحاش-وقرأعامر،وابنعمرووأبىكثيرابن

السين،بفتحالأولوهو-أحبالسجنرب-منفرذاأيضأ،وقرأعمروأبىكغير

فىلبث-معا-السجنياصاحبى-السجنمعهودخل-خرج-بالأوليةوبتقييده

فيهن:السينكسرفىخلافلاإذ-السجن

الج!()ا(تلكذبوا)

بتخفيف-كذبواقدأنهم-قرأجعفرأبووهو-اتلألف-مرموزأنيعنى
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كالكوفيين:الذال

)ئخى)كأ(اما(

الأولىالنونبحذف-فنجى-قرأيعقوبوهو-حامدحاء-مرموزأنيعنى

مثلبهنطقكماالثانيةالنونضمالأولىالنونحذفمنويلزم،الجيموتشديد

الرعد()سورةفىشرعثم(،يوسف)سورةتمتوهنا،وعاصمالشامىقراءة

:فقال

)!(لآ(اضفقنضذاففارقغؤئسئقى)

المعلومالتذكيربياء-بماءيسقى-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

فى-عنوصد-هنا-عنوصدوا-وقرأ،وعاصمكالشامىوالشهرةاللفظمن

،الشهرةمنللموضعيناللفظشمولوعلم،كالكوفيينفيهماالصادبضمالطول

تكسيرجمعمثمددةوفتحهاالفاءوتقديمالكافبضم-الكفاروسيعلم-أيضاوقرأ

:قالئمعامروابنكالكوفيينبهلفظكما

اقففسئورةإلىالستلائمعليهإبراهيتمشورةومن

فوصلآافتخةواخمضيىضتئتاأتاناك!يرثكذاآثيذاءألثهرفغؤ)!(لث

حالالهاءبرفع-الذىالثه-قرأرويسوهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

حالالهمزةبكسرعب!،سورةفى-صبباأنا-وقرأحفضها،وصلفإنالابتداء

يخفى:لاكمامرتبونشرلفالنظمففىفتحهاوصلفإنأيفخا،الابتداء

()ف(دكيرقا)!(زئققاناضفقنتصل)

الياءبضملقمانفى-ليضل-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

هنا-عنليضلوا-قرأروحوهو-يدياء-مرموزوأن،كثيروابنعمروأبىكغير

عمرووأبىكثيرابنكغيرأيفئاالياءبضموالزمرالحجفى-عنوليضل-

ورويس:

افتغ(فضريخىؤ)ف(ز)
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كغيرالمشددةالياءبفتح-مصرخى-قرأخلفهو-فزفاء-مرموزأنيعنى

:فقالالحجر()سورةفىشرعثم(إبراهيم)سورةتمتوهنا،حمزة

)كأ(لآ(كذاغقى)

علىصراطهذا-منفرداقرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

به:لفظكمامضمومةمنونةمشددةالياءورفعاللامبكسر-مستقيم

()ف(زالتودطكسئرؤتقتط)

بالروم-يقنطون-هنا-يقنطومن-قرأخلفوهو-فزفاء-مرموزأنيعنى

شمولوعلم،ويعقوبوالكسائىعمروكأبىالنونبكسربالزمر-تقنطوالا-

:الشهرةمنالثلاثةللمواضعاللفظ

أ(بأ()قاقتغؤئتشئرون)

النونبفتح-تبشرونفبم-قرأجعفرأبووهو-أبا-همزةمرموزأنيعنى

:فقال(النحل)سورةفىشرعثمالحجر()سورةتمتوهنا،والمكىنافعكغير

(القذركقا)في(ختلىتغذؤقاينزذ)

بالتاء-الملائكةتنزل-منفرذاقرأروحوهو-يجتلاياء-مرموزأنيعنى

الملائكة-تنزل-مثلبالرفع-الملائكة-و-مشددةوالزاىالنونوفتحمفتوحة

كذلك:قراءتهعلىالمتفقالقدرسورةفى

)آ(تل(ئوتهلمتشتافولطاقتغشيق)

بفتح-الأنفسبثمق-منفرداقرأجعفرأبووهو-اتلألف-مرموزأنيعنى

قافهالناظموخفف،نافعكغيرالنونبفتح-فيهمتشاقونأيضئا:وقرأ،الشين

المذكور:عليهدلمقدرالافتحمفعولنونهوقولهالشعر،لضرورة

)حب(فأ(تذكون)
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الغيببياء-يدعونوالذين-قرأيعقوبوهو-حفظحاء-مرموزأنيعنى

كعاصم:والثمهرةاللفظمنالمعلوم

لئلآ((1)شئذ؟آنطوففر)

الراء،بتشديد-مفرطون-قرأجعفرأبووهو-العلاألف-مرموزأنيعنى

:تفردهمنوهىكسرهفىأصلهعلىوهو

(ذآإ()أن!ثؤ)ث(ص!اقتغوتسيقيكئم)

المؤمنونوفىهنا-نسقيكم-قرأيعقوبوهو-حمحاء-مرموزأنيعنى

جعفرأبووهو-إذا-همزةمرموزوأن،وشعبةعامروابنكنافعالنونبفتح

اللفظشمولوعلمالتاء،فتحفىأصلهعلىوهو،التأنيثبتاءمنفردأقرأهما

:الشهرةمنللموضعين

)!(لث(قخاط!ثؤتخخذون)

بتاء-يجحدونالثهأفبنعمة-قرأروشىوهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

كشعبة:الخطاب

)!(لآ(ترؤاكذاك)

بتاء-الطيرإلىترواأولم-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

وخلف:وحمزةعامركابنالخطاب

(شئذذآغتةؤبئزذ)

نأيعنى،السابقةالترجمةفى-حلاحاء-مرموزعلىعائدعنهفىالضمير

عمرو:وأبىالمكىكغيربالتشديد-ينزلبماأعلموالله-قرأيعقوب

(إ(ذ)ئون،كتيتخز)

كابنبالنون-الذينوليجزين-قرأجعفرأبووهو-إذ-همزةمرموزأنيعنى
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تمتوهنا،الشهرةعلىاعتمادأالناظميقيدهولم،ذكوانوابنوعاصمكثير

:فقالالإسراء()سورةفىشرعثم(،النحل)سورة

)!(لآ(خاطثؤتتجذوا)

كغيرالخطاببتاء-تتخذواألا-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

عمرو:أبى

()ف(!ؤضثمافتغلآ)أ(افتغؤضتماليا)كأ(صى)1(تخلآئخرقي)

قرآويعقوبجعفرأبووهما-حوىوحاء-انجلاألف-مرموزىأنيعنى

وفتحالياءبضمقرأهجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزوأنبالياء،-لهويخرج

منوذلكالراءوضمالياءبفتحقرأهيعقوبوهو-حطحاء-ومرموزالراء،

اليا-حوى-الناظمقالولو،الجميععندكتائانصبفىخلافولاتفردهما،

أسهل:لكان-بمدحزأمرنا-وقل-حلاوسم-أدوجهل

آقرتا(قذؤ)!(ز)

علىالهمزةبمد-مترفيهاآمرنا-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

:تفردهمنوهى-قاتلنا-وزن

)ا(وصلأ(يققاة)

وفتحالياءبضم-يلقاه-قرأجعفرأبووهو-أوصلا-همزةمرموزأنيعنى

عامر:كابنبهلفظكما،القافوتشديداللام

)كأ(!ا(افتخنؤات)

الفاءبفتحأتىحيث-أف-قرأيعقوبوهو-حقاحاء-مرموزأنيعنى

عمرو:وأبىكثيركابن

)أ(تى(خطاؤفل)
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الخاءبفتح-كبيراخطأ-قرأجعفرأبووهو-أتى-همزةمرموزأنيعنى

.ذكوانكابنبهلفظكماوالطاء

)حف(قلآ(ؤئرسيلاليائييذؤتخسي!)

نأ-يرسلأو-يخسفأن-قرأيعقوبوهو-حملاحاء-مرموزأنيعنى

عمرو:وأبىالمكىكغيرالأربعةفىبالياء-فيرسل-يعيدكم

)قي(ثم(ؤئغرن)

الترجمةمنالمعلومبالياء-فيغرقكم-قرأروحوهو-يمياء-مرموزأنيعنى

وموافقيه:كنافعالسابقة

)فى(مأ()1(تلاثث)

قرآ-ورويسجعفرأبووهما-طماوطاء-اتلألف-مرموزىأنيعنى

بالتأنيث.-فتغرقكم

()ب(نالخل!ؤشتذب)

فتغرقكم--عنهبخلافقرأوردانابنوهو-بنباء-مرموزأنيعنى

ابنعنالشطوىبهانفردمماالقراءةوهذه،الغينفتحمنهويلزمالراءبتشديد

عادته.علىجرئاالطيبةفىعليهايعرجولم،عنهالفضلعنهارون

لأنييا(واستتأكضادا(ضلآ)يالخفعؤالريغ)

هنا--الريحمنقاصفا-قرأجعفرأبووهو-أصلا-همزةمرموزأنيعنى

بالجمع:وسبأالأنبياءفى-الريحولسليمان-صفى-الريحلهوسخرنا

)ا(ذقعأ(تاة)

وفيهنا،-بجانبهوناء-قرأجعفرأبوأوهو-أد-همزةمرموزأنيعنى

:ذكوانكابنبهلفظكماالهمز،علىالمدبتقدومفصلت
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)!(قلآ(الج!تتاتفخرقغيخلآقلث)

الخاءبكسر-خلافكيلبثون-قرأيعقوبوهو-حملاحاء-مرموزأنيعنى

التاءبفتح-تفجرحتى-وقرأ.وموافقيهعامركابنبهلفظكما،اللامبعدوألف

عن-لنا-بقيدواحترز،كالكوفيينبهنطقكماخفيفةالجيموضمالفاءهـاسكان

:قالثمالتشديد،متفق-الا"نهارتفجر

اقففسئورة

()!(زؤترؤر)

بسكون-كهفهمعنتزور-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

عامر:كابنبهلفظكما-تحمر-وزنعلىالراءوتشديدالألفوحذفالزاى

)كأ(لآ()إ(ذئفر)قي(ا)1(تلقتخا)!(وىيضقىكئفر؟يؤزقواكسير)

كنافعالراءبكسر-بورقكم-قرأرويسوهو-طوىطاء-مرموزأنيعنى

وأرادأيضئا.وموافقيهكنافعوالميمالثاءبضم-بثمرهوأحيط-وقرأ.وموافقيه

يقل-ولم،لروشىأنهمافى-بثمره-بورقكم-تشبيه-كثمره-قولهفىبالكاف

بالترجمة-بورقكم-تعلقيوهملئلا،التلاوةكلفظبالباء-بثمره-أو-وثمره

يا-وياء-اتلألف-مرموزىأن.لرويس-بثمره-واستئنافليعقوبالسابقة

-مرموزىوأن.كعاصمالثاءبفتح-بثمرهوأحيط-قرآ،وروحجعفرأبووهما

الثاءبفتح-ثمرلهوكان-قرآويعقوبجعفرأبووهما-حلاوحاء-إذألف

أيفخا:كعاصموالميم

)!(دث(لآ)أ(ليهتاوقذك)

قرآ-ورويسجعفرأبووهما-طبوطاء-ألا-همزة-مرموزىأنيعنى

إثباتعلىالعشرةالقراءواتفق.عامركابنوصلاالنونبمد-ربىاللههولكنا

وقفا:ألفه
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فلآ()!(يالخفضيىالخقكخفميىالجتاذئستثر)

بالنون-الجبالنسيرويوم-قرأيعقوبوهو-حللاحاء-مرموزأنيعنى

بخفض-الحقدته-وقرأ.وافقهومنكحفص-الجبال-ونصبالياءوكسر

والكسائى:عمروأبىكغيرالقاف

45ء،،ه!صصصصصص"صص"صص5،سص

()1(دقبلاوضمتىوحامييمااشهدناافتحوكنت)

وقرأالتاء.بفتح-كنتوما-قرأجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزأنيعنى

وقرأ.تفردهمنوذلك،الجمعلفظعلىوألفالعظمةبنون-أشهدناهمما-

قبلا--أيضئاوقرأ.وافقهومنعامركابنبهلفظكماوالياءبالمد-حامية-أيضئا

كالكوفيين:والباءالقافبضم

)ف(كقلآ(تفوذ)قي(ا)

كغيربالياء-يقولويوم-قرأخلفوهو-فكملافاء-مرموزأنيعنى

:حمزة

)قي(سئفو(ريهية)

وتشديدالألفبحذف-زكية-قرأروحوهو-يسموياء-مرموزأنيعنى

والكوفيين:عامركابنبهلفظكماالياء

()!(طخ!يبلإذكل)

يبدلهأن-هنا-يبدلهماأن-قرأيعقوبوهو-حطحاء-مرموزأنيعنى

فىفسيأتىالنورموضعوأما.بالتخفيفالقلمفى-يبدلناأن-التحريممفى

هذهفىداخلينغيرفهما،تشديدهفىخلاففلاالطورموضعوأما.سورته

علىاعتماذايقيدلملكنهبدخولهما،مشعرأالناظمإطلاقكانوإن،الترجمة

:الشهرة

فتا(كتذا)!(ؤلآستذينضئمكخفميىتجراء)
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الهمزةبفتح-الحسنىجزاء-قرأيعقوبوهو-حولاحاء-مرموزأنيعنى

وموافقيه.كحفصالتنوينمع

فهويسحرفاوأما،السينبضمالسورةهذهفى-وسدا-السدين-وقرأ

أصله:علىفيهما

يالقذ)ف(ايخر(آئولط)

الهمزةبقطع-آتونىقال-قرأخلفوهو-فاخرفاء-مرموزأنيعنى

وشعبة:حمزةكغيرممدودةمفتوحة

قاقبلآ(ئخق!اصئالاكواققاؤغئة)

-اسطاعوافما-قرأخلفأأنيعنى-فاخرفاءذى-إلىعائدعنهضمير

:قالثم،حمزةكغيربهلفظكمابالتخفيف

الفرقالطسئورةإلىالستلائمعليهآمرتتمشورةؤمن

()!(زرفغترث)

كغيربرفعهما-ويرث-يرثنى-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

وعلى:عمروأبى

()ف(ذخققئلثؤتاتةجمتئاواضفئم)

بضم-جثيا-صليا-بكيا-عتيا-قرأخلفوهو-فدفاء-مرموزأنيعنى

غيركقراءةبهلفظكمابالإفراد-خلقتك-وقرأ،وموافقيهكشعبةأوائلهن

الأخوين:

)أ(لآ(لأق!بفيؤا!قفز)

كأحدبالهمزة-لأهب-قرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

للجماعة:وفافاقالونوجهى

)ؤيسئيأيكسئر)ث(ز(
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حمزةكغيرالنونبكسر-منسيانسيأ-قرأخلفوهو-فزفاءمرموزأنيعنى

وحفص:

)ب(ثحل(اخمضناكسيرتختقاأؤقن

من-ميمبكسر-تحتهامنفناداها-قرأروحوهو-يعلياء-مرموزأنيعنى

وخلف:وحفصوالأخوينكالمدنيين-تحتها-تاءوخفض-

)ف(تى(ؤشتذدخلآ)!(لأقذكرتستاقط)

بياء-عليكيساقط-منفرذاقرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

فاء-مرموزوأن،السينوتشديدوالقافالياءفتحفىأصلهعلىوهوالتذكير،

ووافق.وحفصحمزةكغير-السينبتشديد-تساقط-قرأخلفوهو-فتى

:والقافالتاءفتحفىأصله

()!(زاتصتنقؤذ)

اللامبنصب-الحققول-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

والشامى:كعاصم

)قي(خل(قاكسيرنؤأن)

الهمزةبكسر-ربىالثهدمان-قرأروحوهو-يحلياء-مرموزأنيعنى

والكوفيين:كالشامى

لث()!(شئذئورث)

عبادنا-مننورث-منفرذاقرأ،رويسوهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

الراء:وتشديدالواوبفتح

)1(غتلآ(يذكر)

بفتح-الإنسانيذكرأولا-قرأجعفرأبووهو-اعتلاألف-مرموزأنيعنى

ماعلىإحالتهمنتشديدهعلموأيضئا.بهلفظكماوتشديدهماوالكافالذال

قبله:

قاقتغ(ئوخلآؤتدأ)ؤ)ث(ز
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الرحمناتخذوقالوا-وولذامالأ-قرأخلفوهوفز-فاء-مرموزأنيعنى

الواوبفتحالزخرففى-ولدللرحمنكانإن-هنا-ولذايتخذأن-ولذا

ولذا،كأصلهاللاموسكونالواوبضمنوحسورةفى-ولده-وقرأ.واللام

الناظم:استثناه

()آ(دافتغأتااتىفئسثيكاد)

وفىهنا،-السمواتتكاد-قرأجعفرأبووهو-دأ-همزةمرموزأنيعنى

فىشرعثم(مريم)سورةتمتوهنا.والكسائىنافعكغيرالتأنيثبتاءالشورى

وأبىكالمكى-إنى-همزةبفتحأناإنى-قرأجعفرأباأنإلىفأشارطه()سورة

عمرو:

ولآ()!(طؤياقسئر)

-همزةبكسرالمذكور-أناإنى-قرأيعقوبوهو-حطحاء-مرموزأنيعنى

وموافقيه:كنافع-إنى

)ف(ذ(اخترلثأتا)

أنا--نونبتخفيف-اخترتكأنا-قرأخلفوهو-فدفاء-مرموزأنيعنى

:حمزةكغيربهمالفظكما-اخترتك-فىوحدهالمتكلموبتاء

)أ(شتى(كئخيفةؤاخزقنيئضتغشكن)

بإسكان-ولتصنع-منفرذاقرأجعفرأبووهو-أسنى-همزةمرموزأنيعنى

التشبيه،منالمستفادالفاءيجزم-نخلفهلا-وقرأ.الأمرعلىالعينوجزماللام

الهاء:ضمةاختلاسذلكويلزم

)حف(ثم(س!وىاضفثم)

كابنالسينبضم-سوىمكانأ-قرأيعقوبوهو-حمحاء-مرموزأنيعنى

وموافقيه:عامر
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آكسير(ضتمقتسئ!تؤ)!(ؤلآ)

وكسرالياءبضم-فيسحتكم-قرأرويسوهو-طولاطاء-مرموزأنيعنى

وخلف:والأخوينكحفصالحاء

()!(زؤهذالطأخقغوا)ؤيالقطع

وكسرالهمزةبقطع-فأجمعوا-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

أبىكغيربهلفظكمابالألف-هذان-وقرأ،والشهرةاللفظمنعلمكماالميم

عمرو:

)في(نجتلى(ئختلئمث)

كابنالتأنيثبتاء-إليهيخيل-قرأروحوهو-يجتلاياء-مرموزأنيعنى

:ذكوان

ازقغ(تخاثلآؤ)ف(ز)

الخاءبعدبألف-دركاتخافلا-قرأخلفوهو-فزفاء-مرموزأنيعنى

:حمزةكغيرالفاءورفع

اشثذذ)فى(مأؤلآ(خقلتاوايهسيراضفئمكذااسيهتناكسير)ؤإثرى

بكسر-إثرىعلى-منفردأقرأرويسوهو-طماطاء-مرموزأنيعنى

كالمدنيينمشذدةالميموكسرالحاءبضم-حملنا-وقرأالثاء.!اسكانالهمزة

وحفص:والابنين

)1(غقفة(خقفستكنتئخرق)

بإسكان-لنحرقنه-منفرذاقرأجعفرأبووهو-اعلمهألف-مرموزأنيعنى

فتحوردانوابنالراء،وكسرالنونضمجمازابنلكنالراء،وتخفيفالحاء

بقوله:ذلكإلىالناظمأشاروقدالراء،وضمالنون
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()ت(داؤضئموافتخوا)

النونبفتح-لنحرقنه-قرأوردانابنوهو-بداباء-مرموزأنيعنى

مخففة.الراءوضمالحاءوإسكان

فخقلآ()!(ذيتاتنفغ)

وفتحمضمومةبياء-ينفخيوم-قرأيعقوبوهو-حلحاء-مرموزأنيعنى

عمرو:أبىكغيرللمجهولمبنتاالفاء

يتغفويهئم(كؤخييماواثضثشئميئولطؤئقضى)

وياءالضادوكسرمفتوحةبنون-إليكنقضى-منفرذاقرأيعقوبأنيعنى

أيفئا:الياءبنصبووحيهللفاعلمسمىبعدهامنصوبة

ئخلآ()1(لآؤإتلث)وافتغ

بفتح-تظمؤالاوأنك-قرأجعفرأبووهو-انجلاألف-مرموزأنيعنى

وشعبة:نافعكغير-أنك-همزة

)!(لآ(ا!قاقتغؤرفرة)

بفتح-الحياةزهرة-منفرداقرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

الهاء:

)يأيهئم)ت(دآ(

كابنالتذكيربياء-بينةيأتهم-قرأوردانابنوهو-بداباء-مرموزأنيعنى

:فقالالأنبياء()سورةفىشرعثمطه()سورةتمتوهنا.وموافقيهكثير

()ا(ذائثنئخصنئونؤ)!(لث)

كشعبة،بالنون-ليحصنكم-قرأروي!وهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

وحفص:كالشامىالتأنيثبتاءقرأهجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزوأن
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()!(زتقدزا!تاءقغؤتجفلأ)

التحتيةبالياء-نقدرلنأن-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

:للوزن-نقدر-راءالناظموسكن،للمجهولالبناءعلىالدالوفتحمضمومة

)ف(شتا(خرام)

والراءالحاءبفتح-علىوحرام-قرأخلفوهو-فشافاء-مرموزأنيعنى

والأخوين:شعبةكغيربهلفظكمابعدها،وألف

)1(لغلآ(ازقعالستقاءتطيىىتجققنؤانثن)

-السماءتطوىيوم-منفرذاقرأجعفرأبووهوالعلا-ألف-مرموزأنيعنى

بالرفع-السماء-و-للمجهولمبنثاالواووفتحمضمومةفوقمنالمثناةبالتاء

فاعله:نائب

)أ(تى(رتا"تقعأافمرضئموتارب)

بضم-احكمرب-منفرذاقرأجعفرأبووهو-أتى-همزةمرموزأنيعنى

جعفرأباأنإلىفأشار(الحج)سورةفىشرعثمالأنبياء()سورةتمتوهناالباء.

:تفردهمنوهىالباء،بعدمفتوحةبهمزةوفصلتالحجفى-ربأت-قرأ

)أ(لآ()قي(1اتلاتمأسكئواييقضواييقالغ)

ليقطعثم-قرآجعفروأبوروحوهما-ألاوهمزة-ياءيا-مرموزىأنيعنى

وموافقيه:كعاصمفيهمااللامبإسكان-ليقضواثم-و-

)!(فلآ(يا!مذؤفغاحزينييهقاتتاذؤأنمثذىائصمثؤئؤئو)

وقيده.بالنصبهنا-لؤلؤا-قرأيعقوبوهو-حللاحاء-مرموزأنيعنى

-منفرذاوقرأ.لأصلهوفافابالجرقرأهفإنهفاطرموضعمناحترازابذىالناظم

سبأوموضعىهنا-معاجزين-وقرأ.فيهماالتأنيثبتاء-تنالهولكن-اللهتناللن

شمولوعلم،والمكىعمروأبىكغيربهلفظكما،الجيموتخفيفالعينبعدبألف
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:الشهرةمنالثلاثةللمواضعاللفظ

)ب(مى(سييتاقتغالأخرىؤيذكون)

بياء-يدعونالذينإن-منفرذاقرأيعقوبوهو-حمىحاء-مرموزأنيعنى

احترازابالأخرىوقيده،الأصلومخالفةالشهرةمنوعلم،بهلفظكماالغيب

تمتوهنا.لأصلهوفاقأالغيببياءقرأهفإنه-يدعونإنما-وهوالأولالموضعمن

-شاءقرأ:يعقوبأنإلىفأشار(المؤمنون)سورةفىشرعثم(الحج)سورة

والشامى:كالكوفيينالسينبفتح

)قي(خل(تضمافتغؤشي!ث)

وضمالتاءبفتح-بالدهنتنبت-قرأروحوهو-يحلياء-مرموزأنيعنى

وروشأ:عمرووأباكثيرابنعداكمنالباء

(اكسيرنقيلتايهلآ)إ(ذقيقات)

بكسر-هيهاتهيهات-منفرذاقرأجعفرأبووهو-إذ-همزةمرموزأنيعنى

فيهما:التاء

يلآ()!(لآؤهل)آ(تتراتئوينتفخرونؤالضئمؤا!قتغ)

وضمالتاءبفتح-تهجرون-قرأجعفرأبووهو-آهل-همزةمرموزأنيعنى

كابنالتنوينعنبدلأبالألفعليهويقفبالتنوين-تترا-وقرأ،نافعكغيرالجيم

كغيرتنوينبلا-تترا-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزوأن،عمرووأبىكثير

ذكروا:من

()ف(ذافتغؤإتفئم)

كغيرالهمزةبفتح-همأنهم-قرأخلفوهو-فدفاء-مرموزأنيعنى

الأخوين:

صحابةا/اثضيةالدرةالمرضيلاشرحالبهجة/149



تى()ف(قعأؤقاذ)

بصيغة-إنقال-و-كمقال-قرأخلفوهو-فتىفاء-مرموزأنيعنى

(،المؤمنون)سورةتمتوهنا.الموضعينفىبهلفظكماالماضى

:فقالالنور()سورةفىشرعثم

)حف(لآ(اليلآؤازقعقعآأنقرضتاؤخق!)

كغيربالتخفيف-وفرضناها-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

بإسقاط-فرضناهاعلىمعطوف-مغا-أن-الناظموقول.عمرووأبىكثيرابن

نونبتخفيف-الثهغضبوأن-الثهلعنتأن-قرأيعقوبأنبهويعنى،العاطف

الثانىوفى،لنافعموافقالأولفىوهو-غضب-وباء-لعنت-تاءورفع-أن-

عنه:السكوتمنعلمكماأصلهعلىالجلالةويخفضالضاديفتحأنهإلامنفرد

)أ(ؤصلآاللهفيا!خفضيىؤتغذضادأافتخنغص!تائصتنتغذاشثذذفقا

وأن-الثهلعنتأن-قرأجعفرأبووهوأوصلا--همزةمرموزأنيعنى

وخفضضادهوفتح-وعضب-لعنت-ونصبفيهماأن-بتشديد-الثهغضب

وموافقيه:كحفصبعدهاالجلالةلفظ

)1(غلئم(تتاؤؤلا)

بتاء-يتألولا-منفرذاقرأجعفرأبووهو-اعلمألف-مرموزأنيعنى

به:لفظكمامشددةمفتوحةفلامبعدهامفتوحةوهمزةالياءبعدمفتوحة

()!(طضتمؤكيرة)

بضم-منهمكبره-منفرذاقرأيعقوبوهو-حطحاء-مرموزأنيعنى

:الكاف

)1(ذ(ائضبؤغير)

كابنالراءبنصب-أولىغير-قرأجعفرأبووهو-إذ-همزةمرموزأنيعنى
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وشعبة:عامر

()ف(ذ)ب(مىفثقلآاضفئمدزى)

درىء-قرآوخلفيعقوبوهما-فدوفاء-حماحاء-مرموزىأنيعنى

وموافقيه:كنافعوالتشديدبالضم

()1(ذيكسنراضفنمتذق!ثتؤقذ)

كماوالت!ثمديدبالفتح-توقد-قرأجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزأنيعنى

وكسرالياءبضم-بالأبصاريذهب-منفرذاوقرأ.كثيروابنعمروكأبىبهنطق

الهاء:

()ث(قخاطمثؤتخسيمث)

كغيرالخطاببتاء-تحسبنولا-قرأخلفوهو-فقفاء-مرموزأنيعنى

والشامى:حمزة

ييبلإلآ(ؤ)كأ(ق)

كما،بالتخفيف-وليبدلنهم-قرأيعقوبوهو-حقحاء-مرموزأنيعنى

:قالثم،وشعبةللمكىوفاقأبهلفظ

الروأسئورةإلىا!فرقالطسئورةومن

()إ(ذ)حف(زتاؤتخشئر)

قرآ-جعفروأبويعقوبوهما-إذ-وهمزة-حزحاء-مرموزىأنيعنى

وحفص:كالمكىبالياء-نحشرهمويوم

لآ()أ(يتتجذؤتجقل)

بضم-دونكمننتخذ-قرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

.للمجهولالبناءعلىالخاءوفتحالنون
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)كأ(لآ(دزتهتجفغتث!تقق)اشئذذ

بتثمديدقوفىهنا،-تشقق-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

الجمععلىوالتاءالياءبينبألف-ذرياتنا-وقرأ،والثامىوالمكىكالمدنيينالشين

وموافقيه:كنافع

()ف(ذخاط!تؤ-تأفر)

كغيرالخطاببتاء-تامرنالما-قرأخلفوهو-فدفاء-مرموزأنيعنى

:فقالالشعراء()سورةتمتوهنا.الأخوين

)حى(لأ(ؤأتتاكلثائصتنؤغطقه)تصيق

ينطلق-ولا-صدرىويضيق-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

بعدوألفالتاءواسكانالهمزةبقطع-الأرذلونوأتباعك:وقرأ،الفعلينبنصب

:تفردهمنوهما،بهلفظكماالعينورفعالباء

وصلآ()ا(خلق)

بفتح-الأؤلينخلق-قرأجعفرأبووهو-صلاأو-همزةمرموزأنيعنى

والكسائى:والمكىكالبصريين.بهلفظكمااللاموإسكانالخاء

()!(زشيقالبشتأؤتؤنائصمثتغذشتذترذ)

بثديد-الأمينالروحبهنزل-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

الشعراء.سورةتمتوهنا.وموافقيهكحمزة-الأمين-و-الروح-ونصبالزاى

بسبأ-لسبأ-هنا-سبأمنقرأيعقوبأنإلىفأشارالنملسورةفىشرعثم

-وقرأ،الشهرةمنللموضعيناللفظشمولوعلمفيهما،منونةالهمزةبكسر-

كالكوفيين.بالتنوين-بشهاب

()ت(1افتغقكث)
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كعاصم:الكافبفتح-فمكث-قرأروحوهو-ياياء-همزةمرموزأنيعنى

ألآ()؟(لث)1(تلؤألأ)

ألا-قرآجعفروأبوروش!وهما-طبوطاء-اتلألف-مرموزأنيعنى

استفتاحيةو-لا-أنعلىوذلك،كالكسائىبهنطقكمااللامبتخفيف-يسجدوا

نداء،حرفوقيلتأكيذا،-ألا-وبينبينهوجمع،تنبيهحرفإنهاقيل-يا-

لهماالحذفلعدمالأولورجح.ياقومأوهؤلاءياأى،محذوفوالمنادى

بهمزة-اسجدوا-والابتداءمعا:ياألاعلىابتلاءالوقفأيفئا.كالكسائى

حذفتكما،الوصلمرادعلىخطأالوصلهمزةوحذفتأمر،فعلمضمومة

الإمامفىرآهبأنهالنثرفىوتعقبه،الدانىقالهكما،بطه-يبنؤم-فىلذلك

كذلكرآهأنهباحتمالعنهاعتذرثم،الألفينإحدىبإثباتالثمامومصاحف

وحدها،-ألا-علىأيضئااختبازاالوقفولهم.المصاحفبعضفىمحذوفا

أرحموناياألا-النثرفىسمعوقد.منفصلانحرفانلأنهماوحدها-يا-وعلى

أعظكاسمعياألافقالت-قولهنحوكثيراالنظموفىعلينا،تصدقواياألا-

بخطبة:

)!(لأ(افتغؤانؤآنا)

بفتح-الناسأن-دمرناهمأنا-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

كالكوفيين.فيهماالهمزة

(تذكروايخطالث(رآ)طؤ)

الخطاببتاء-يذكرونماقليلأ-قرأرويسوهو-طرىطاء-مرموزأنيعنى

:وروحوهثمامعمروأبىكغير

صء"صءه
)1(لا(ادرك

الهمزةبقطع-أدركبل-قرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى
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إسكانالهمزةقطعمنويلزم،والمكىكالبصريينخفيفةالدالدهاسكانمفتوحة

أيفئا:وللشهرةذكرهالناظمتركولذا-بل-لام

)ف(تى(لآؤاليقاب)

الروموفىهنا-العمىبهادى-قرأخلفوهو-فتىفاء-مرموزأنيعنى

فهمحمزةكغير-العمى-وجربعدهاوألفالهاءوفتحمكسورةالموحدةبالباء

فىشرعئم(النمل)سورةتمتوهنا.الأصلومخالفةوالشهرةاللفظمنذلك

:فقال(القصص)سورة

)!(لا(اك!يرنؤاضف!)ا(ذضئمافتغتمئذر)

الياءبفتح-الرعاءيصدر-قرأجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزأنيعنى

قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزوأنعامر،وابنعمروكأبىالدالوضم

والحرميين:كالكوفيينالدالوكسرالياءبضم

()ت(ءؤئضذ!)

بهلفظكمابالجزم-يصدقنى-قرأخلفوهو-فهفاء-مرموزأنيعنى

حذفعلىمبنىالوفاءمنأمر-فه-الناظموقول،وحمزةعاصمغيركقراءة

تختلسه:ولاسكونهأتمومعناهالياء،

)ث(غتلآ(قذايلث)

بهلفظكمابالتخفيف-فذانك-قرأروحوهو-يعتلاياء-مرموزأنيعنى

عمرو:وأبىكثيرابنكغير

)!(لث(قائمثؤئخبى)

التأنيثبتاء-إليهيجبى-قرأرويسوهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

كالمدنيين:
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)حف(ايأ(ؤتشئأةخست!ؤستئم)

الخاءبفتح-بنالخسف-قرأيعقوبوهو-حافظحاء-مرموزأنيعنى

)سورةفىشرعثم(القصص)سورةتمتوهنا.كحفصللفاعلمسمىوالسين

بإسكانوالواقعة،النجموفى،هنا-النشأة-قرأيعقوبأنإلىفأشار(العنكبوت

للمواضحاللفظشمولوعلمعمرو،وأبىكثيرابنكغيرألفغيرمنالشين

:الشهرةمنالثلاثة

)ف(ضاخة(فيتيتكئمؤتؤئه"وائصيمث)ث(ختلآقؤدةوآئصمث)

منهويلزم،بالنصبمودة-قرأروحوهو-يجتلاياء-مرموزأنيعنى

علىاعتمادأإياهلتركهالناظملهيتعرضلموإنالإضافةعلى-بينكم-خفض

بينكم-و-بالتنوين-موذة-قرأخلفوهو-فصاحةفاء-مرموزوأن،الشهرة

وشعبة:عامروابنكالمدنيينبالنصب-

)1(ئفلآ(كسئرةؤذالئونؤتفوذؤقغ)

بالنون-ذوقواونقول-قرأجعفرأبووهو-انقلاألف-مرموزأنيعنى

والبصريينلورشوفاقأاللامبكسر-وليتمتعوا-وقرأ،والثمامىوالمكىكالبصريين

:قالثموعاصمعامروابن

والستخذةالستلائمعلي!ؤئققانالرويمسئورة

خاطمت(ترحفواؤ)!(لت)

الخطاببتاء-ترجعونوإليه-قرأرويسوهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

:وروحوشعبةعمروأبىكغير

()!(زؤضئميتزئوا)

إسكانمعالتاءبضم-لتربوا-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

كالمدنيين:السابقةالترجمةمنالمستفادوبالخطاب،بهصرحكماالواو
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)قي(جمى(ئونئذيقفئم)

كقنبل:العظمةبنون-ليذيقهم-قرأروحوهو-يعىياء-مرموزأنيعنى

ائفلآ(كسفأ)

السينبإسكانهنا-كسفا-قرأجعفرأبووهو-انقلاألف-مرموزأنيعنى

الشامى:بهلفظكما

()ف(زتضثزخمةيضتمؤضغفأ)

بضم-ضعفا-مغا-ضعفمن-قرأخلفوهو-فزفاء-مرموزأنيعنى

(لقمان)سورةفىشرعثم(،الروم)سورةتمتوهناوعاصمحمزةكغيرالضاد

:حمزةكغيربالنصب-للمؤمنينورحمة-قرأخلفأأنإلىفأشار

()!(زؤتتجذ)

الذالبنصب-ويتخذها-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

السابقة:الترحمةعلىالعطفمنالنصبواستفيد،وخلفوالأخوينكحفص

)ب(مى()إ(دتضقر)

قرآ-ويعقوبجعفرأبووهما-حمىوحاء-إذ-همزةمرموزأنيعنى

وعاصم:كالابنينبهلفظكماقبلهألفغيرمنالعينبتشديدتصعر

)كأ(لآ(نغقة)

العينبسكون-نعمةعليكم-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

اللفظمنذلكوعلم،وخلفوشعبةوالأخوينكالابنينالإفرادعلىمنونةوتاء

السجدةسورةفىشرعثمالقمان(سورةتمتوهنا.الأصلومخالفةوالشهرة

:فقال

(الإسكانخلقةؤ)إ(ذ)
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اللامبإسكان-خلقه-قرأجعفرأبووهو-إذ-همزةمرموزأنيعنى

والابنين:كالبصريين

)ف(ضل(يقاقغؤقتخة)!(مىأخقى)

الياءبإسكان-لهمأخفى-قرأيعقوبوهو-حمىحاء-مرموزأنيعنى

مرموز-وأن،كحمزةالأصلومخالفةالسابقةالترجمةعلىالإحالةمنالمستفاد

وقرأ-.ويعقوبحمزةكغيرالياءبفتح-لهمأخفى-قرأخلفوهو-فصلفاء

العلمالناظموأحالوروش!،الأخوينكغيرالميموتشديداللامبفتح-صبروالما

:الشهرةعلىالميمبتشديد

ؤلآ()!(لثؤياقسئر)

اللامبكسر-صبروالما-قرأرويسوهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

ثمأيضأالشهرةعلىالميمبتخفيفالعلمالناظموأحال،كالأخوينالميموتخفيف

:قال

ؤغلآتجلؤقاطرؤشباالأخرالبشورة

لهسمحماحسبعلىالثلاثالسورهذهفىماتعالىالثهرحمهالناظمذكر

وأخر:فقدمالناظم

)حف(لأ(خاط!تتغقفواقعأ)

يعملونبما-خبيرايعملونبما-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

عمرو:أبىكغيرالخطاببتاء-بصيرا

كرصص
()ث(ققدآآختيهمغق!والظنون)

والرسولا-هنالك-الظنونا-قرأخلفوهو-فقفاء-مرموزأنيعنى

وقفاواللامالنونبعدبالألف-أختيه-بقولهالمرادانوهما-ربنا-والسبيلاوقالوا

وصلأ:الحذفعلىأصلهووافق.والكسائىوحفصكثيركابن
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(لآ(ا)فى)ؤتستاءئو

بفتح-عنيسألون-منفردأقرأرويسوهو-طلاطاء-مرموزأنيعنى

بلفظه:استغناءبذلكالناظميقيدهولمبعدها،وألفمشددةالسين

()كأ(وىتتناباخقغؤستاداتتا)

الدالبعدبألفهنا-ساداتنا-قرأيعقوبوهو-حوىحاء-مرموزأنيعنى

وقرأ.الشامىكقراءةسالمامؤنثجمعلسكونهالتاءكسرمنهويلزم،الجمععلى

وشعبةوالشامىكالمدنيينالجمععلىالنونبعدبألففاطرفى-بيناتعلى-أيضأ

(الأحزاب)سورةتمتوهنا.للضرورةمحلهاعلىالترجمةهذهوقدم،والكسائى

سبأ()سورةفىشرعثم

:فقال

)ف(تى(نلؤغاييم)

العينبعدبألف-الغيبعالم-قرأخلفوهو-فتىفاء-مرموزأنيعنى

:وروحوعاصمعمرووأبىكثيركابن،بهلفظكمامخففاوالميماللاموكسر

)فى(مأ(وازقغ)

الميمبرفع-الغيبعالم-قرأرويسوهو-طماطاء-مرموزأنيعنى

عامر:وابنكالمدنيين

قايحأ(القفر)ب(مىؤمنستأتةأييئم)!(لآؤكذا)

الجاثيةوفىهنا-أليمرجز-قرأيعقوبوهو-حمىحاء-مرموزأنيعنى

كثيركابنالسينبعدمفتوحةبهمزة-منسأته-وقرأ،والمكىكحفصالميمبرفع

وافقه:ومن

تؤليئئم(إنكذا)هـ(ؤلأؤاقسرالضقالطتتين!ت)

والباءالتاءبضم-الجنتبينت-قرأرويسوهو-طولاطاء-مرموزأنيعنى
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بسورة-توليتمإن-وقرأوالكسر،الضمانبقولهالمرادهووهذاالياء،وكسر

فيها:تفردهمنوهواللاموكسروالواوالتاءبضمجم!يممحمد

(اكسيرنقسيهن)ف(قؤ)

الكافبكسر-مسكنهمفى-قرأخلفوهو-فقفاء-مرموزأنيعنى

كالكسائى:

)!(لآ(ائصتنتغذيالثودطاكسيرنئخازى)

يهلآ)حب(مىي!متقىقزعأذنازقغتحافربناتاغذكلتخزىكذيلث

إلانجازىهل-قرأيعقوبوهو-وحمى-حلاحاء-مرموزأنيعنى

قرأوكذلك.وافقهومنكحفص-الكفور-ونصبالزاىوكسربالنون-الكفور

عمرو:أبىكغير-كل-ونصبالزاىوكسرمفتوحةبالنون-كفوركلنجزى-

بينألفبإثباتهوباعد،بهلفظكما-ربنا-باءبرفع-باعدربنا-منفردأوقرأ

بفتح-أذنلمن-أيضئاوقرأ:ماضفعلأنهعلىوالدالالعينوفتح:والعينالباء

فهما.عامركابنوالزاىالفاءبفتح-فزع-أيضاوقرأ.وموافقيهكعاصمالهمزة

للفاعل:مسميانعنده

اخقغ(غرقاتؤ)ف(ى)

وألفالراءبضم-الغرفاتفى-قرأخلفوهو-فىفاء-مرموزأنيعنى

:حمزةكغيرالجمععلىالفاءبعد

)!(ئم(ؤاؤتتاؤش!)

الهمزةمكانبالواو-التناوش-قرأيعقوبوهو-حمحاء-مرموزأنيعنى

:فقالفاطر(فى)سورةشرعثمسبأ()سورةتمتوهنا.وحفصوالابنينكالمدنيين

ائضث(تفسئلثتة)أ(لآاكسيرنقضتمتذقمثاخمصنؤغير)

صحابلاا/المضيةالدرةشرحالمرضيةالبهجلا/1408



الراء،بخفض-اللهغير-قرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

لهالناظموقول،بالنصب-نفسك-و-الهاءوكسرالتاءبضم-تذهبفلا-وقرأ

ألا-.-همزةلمدلوليعودوضميره.بانصبمتعلق

()!(زؤضتمينقمافتغ)

بفتح-عمرهمنينقص-منفرداقرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

:القافوضمالياء

)ف(ئتخلآ(قفرةآكسيرالسع!ءؤفي)

مكسورةبهمزة-السصومكر-قرأخلفوهو-فتبجلافاء-مرموزأنيعنى

:قالثمحمزةكغير

ؤالضاقاتالستلائمعلييمايسشورة

)1(لغلآقازقعقعأكات!تؤواحذةؤضيخةديهرئئمخقفقافتخنأئن

بفتح-ذكرتمأئن-منفرذاقرأجعفرأبووهو-العلاألف-مرموزأنيعنى

وإدخالالثانيةالهمزةتسهيلفىأصلهعلىوهوالكافوتخفيفالثانيةالهمزة

فىبرفعهما-واحدةصيحةإلاكانتإن-أيضامنفرذاوقرأ.قبلهاالفصلألف

فىخلافلافإنه،صيحةإلاينظرونما-منكانت-بقولهواحترز،الموضعين

النظم:لضرورةعليهالحرفينوقدم،نصبه

)!(الت()إ(ذالققرؤتضث)

قرآ-ورويسجعفرأبووهما-طابوطاء-إذ-همزةمرموزىأنيعنى

وموافقيه:كعاصمبالنصب-قدرناهوالقمر

)ب(مى(اجقغنذرتة)

الياءبعدبألف-ذريتهم-قرأيعقوبوهو-حمىحاء-مرموزأنيعنى

والشامى:كالمدنيينالجمععلىالتاءوكسر
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)ف(شتا(ؤشتذذ)!(لآ)ف(تىاكسير)أ(لآاسيهنتخصفون)

بإسكان-يخصمون-منفرذاقرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

و!ما-حلاوحاء-فتىفاء-مرموزىوأن،أصلهعلىمشددةوالصادالخاء

النظمفىبهصرحكماالصادوتشديدالخاءبكسر-يخصمون-قرآويعقوبخلف

وابنوعاصمكالكسائىفهما،عنهلسكوتهأصلهقراءةمنليعقوبوعلم،لخلف

:ذكوان

قايهفو(قايههينأبأواقضر)

فاكهين--و-هنا-فاكهون-قرأجعفرأبووهو-أبا-همزةمرموزأنيعنى

فىومنفرذاالأخيرفىكحفصالألفبحذف،والتطفيفوالطور،،بالدخان

البقية:

)قي(فن(ثقلآاللأ!)كأ(لآتاخئلأضتم)

علىوهوالباء،بضم-جبلا-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

ياء-مرموزوأن،لرويسبالنسبةاللامتخفيففىوكذا،الجيمضمفىأصله

.اللامبتشديدمنفرذاقرأروحوهو-يهن

()ف(دأخق!ضئمافتغؤتنكس!)

والضموالإسكانبالفتح-ننكسه-قرأخلفوهو-فدافاء-مرموزأنيعنى

:وحمزةعاصمكغيرمخففا

خاطث(يينذرؤ)!(ط)

بتاءالأحقافوفىهنا-لينذر-قرأيعقوبوهو-حطحاء-مرموزأنيعنى

:الشهرةمنللموضعيناللفظشمولوعلم،الخطاب

فتا()!(التؤ)!(ؤلآا!جق!تقدر)
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فى-علىبقادر-منفرذاقرأيعقوبوهو-حولاحاء-مرموزأنيعنى

وحذفالقافدراسكانمفتوحةتحتيةمثناةبياءيقدربالحقفإليهاالمشارالأحقاف

هناقرأرويسوهو-طبطاء-مرموزوأن.بهلفظكماالراءورفعالألف

:فقال(الصافات)سورةفىشرعثميسع)سورةتمتوهنا.كذلك

)ف(تى(فلت!يتنوينواخذث)

التنوينبحذف-الكواكببزينة-قرأخلفوهو-فتىفاء-مرموزأنيعنى

وموافقيه:كنافع

()ا(ذأؤواسيهتن)

الواقعةوفىهنا-آباؤناأو-قرأجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزأنيعنى

.الشهرةمنللموضعيناللفظشمولوعلموالشامىكقالونالواوبإسكان

(تتاضروااؤضلآؤكا!تر)

بتثمديد-تناصرونلا-قرأجعفرأبووهو-أوصلا-همزةمرموزأنيعنى

الساكن:لملاقاةلازفامذاالألفوتمد،كالبزىوصلاالتاء

()!(ؤىتقطىتااشئذذ)

الليلسورةفى-تلظىنارأ-قرأروي!وهو-طوىطاء-مرموزأنيعنى

أيضئا:كالبزىالتاءبتشديد

)ف(تى(قافتغتزث)

:حمزةكغيرالياءبفتح-يزفون-قرأخلفوهوفتىفاء-مرموزأنيعنى

ؤرلث()!(لآاثصتنرلثواللة)

بنصب-وربربكمالثه-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

وخلف:وحفصكالأخوينالثلاثةالأسماء
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()ا(ذكا!تضرتاسيينؤإذ)

الهمزةبكسر-ياسينآل-قرأجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزأنيعنى

البصرىعمروكأبىواحدةكلمةبعدهابماووصلهابعدهااللاموسكونوقصرها

وافقه:ومن

)كأ(لآ(ؤكا!ملإييى)

وكسرالهمزةبفتح-ياسينا!-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

ياسين-ا!-فأضافواعامروابنالمدنىكنافعبعدهاعماوفصلهابينهماوألفاللام

وقفا:قطعهافيجوز

)1(غتلآ(أ(ضفة)اضطقىؤضل)

بوصل-اصطفى-منفردأقرأجعفرأبووهو-اعتلاألف-مرموزأنيعنى

الاستفهامهمزةحذفعلىالابتداءعندمكسورةوتثبت،الدرجفىفتسقطالهمزة

:قالثم

الأخقافسورةإلىصنسورةؤمن

)أ(لآ(اضفئمضاذةئضبؤقاخ!خاط!ثييذتروا)

آياته-ليدبروا-منفرذاقرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

والنونأىالصادبضم-وعذاببنصب-منفرذاوقرأ.الدالوتخفيفبالخطاب

عنه:وسكونهالأصلقراءةمنمعلومهوكما

)!(ضلآ(ؤالئونوافتخة)

الصاد.إلىعائد-وافتحه-ضمير

النونبفتح-بنصب-منفرذاقرأيعقوبوهو-حصلاحاء-مرموزأنيعنى

:والصاد
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خاطمث(ئوكذوا)!(زؤ)

بتاءهنا-توعدونماهذا-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

علىفيههوإذقحرفليخرجبهناوقيدناهعمرو،وأبىكثيرابنكغيرالخطاب

علىاعتماذاالتعيينالناظمتركوإنما،المكىغيربالغيبيقرأهولم،بالخطابأصله

:الشهرة

أتقا(كسئر)ا(ذؤ)

بكسر-نذيرأناإنماإلا-قرأجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزأنيعنى

القيدالناظموترك-منذرأناإنما-فىالهمزةكسرفىخلافولا-إنما-منالهمزة

:فقالالزمر()سورةفىشرعثمص(.)سورةتمتوهنا.الشهرةعلىاعتمادأ

()ف(ذغقنم)1(شتذبأقن)

أمن-قرآوخلفجعفرأبووهما-فدوفاء-اعلمألف-مرموزىأنيعنى

:وحمزةالحرميينكغيرالميمبتشديد-هو

)ا(ؤجملآ(جمتادة)

بكسر-عبادهبكاف-قرأجعفرأبووهو-صلاأو-همزةمرموزأنيعنى

وخلف:كالأخوينبهلفظكما.الجمععلىالباءبعدوألفالعين

()ب(نالخال!ؤستكن)كأ(نآؤقتح)1(كقئمتاىخسرؤفل)

بزيادة-ياحسرتاى-منفرذاقرأجعفرأبووهو-اعلمألف-مرموزأنيعنى

ومختلفأجمازابنوهو-جنا-بجيمإليهالمشارروايةمنمفتوحةالألفبعدياء

فىوصحح،وردانابنوهوبنباء-مرموزروايةمنوالإسكانالفتحبينفي!ا

)سورةتمتوهنامشبغا.مدأالألفتمدالإسكانوعلى.عنهالوجهينهذينالنشر

:فقال(المؤمن)سورةفىشرعثمالزمر(

)1(تل(تذعو)
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الغيببياء-يدعونوالذين-قرأجعفرأبووهو-اتلألف-مرموزأنيعنى

:وهشامنافعكغيرالأصللمخالفةوذكره،لفظهمنعلمكما

)كأ(ئم(أذيخفواؤاقالغئتؤئةلآؤقلمبأنأؤ)

قبلالهمزةبزيادة-يظهرأنأو-قرأيعقوبوهو-حمحاء-مرموزأنيعنى

قلب-كلعلى-وقرأ.كالكوفيينلفظهمنعلمكماالواو،إسكانمعالواو

بقطع-أدخلواالساعة-أيضئاوقرأ.ذكوانوابنعمروأبىكغيرالتنوينبحذف

وافقهما:ومنكالمدنيينالشهرةمنالمعلومالخاءوكسرالهمزة

)!(في(لآ)أ(تجقلستيذخفون)

قرآ-وروش!جعفرأبووهما-طبوطاء-ألا-همزةمرموزىأنيعنى

وشعبة:كالمكىللمجهولمبنياالخاءوفتحالياءبضم-جهنمسيدخلون

)1(لغلآ(تئقغاثثن)

التأنيثبتاء-ينفعلايوم-قرأجعفرأبووهو-العلاألف-مرموزأنيعنى

فصلت()سورةفىشرعثم(المؤمن)سورةتمتوهنا.والشامىوالمكىكالبصريين

:فقال

()!(زاخمض!)أ(تىستؤاء)

للسائلين-سواء-منفرذاقرأجعفرأبووهو-أتى-همزةمرموزأنيعنى

أيضامنفرذاقرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزوأن،بهلفظكماالهمزةبرفع

:الهمزةبخفض

)كأ(ئمشقىؤيالثودطفخقلآؤازقغ)1(ئل"ا!ياأغذاؤتخشئرخاكسئرؤتخ!تاث

الحاءبكسر-نحسات-قرأجعفرأبووهو-اتلألف-مرموزأنيعنى

مبنئاالشينوفتحمضمومةبالياء-أعداءيحشر-وقرأ.والشامىكالكوفيين

وهو-حمحاء-مرموزوأن.ويعقوبنافعكغير-أعداء-ورفعللمجهول
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بالنصب.-أعداء-و-الشينوضممفتوحةبالنون-أعداءنحشر-قرأيعقوب

ثم(فصلت)سورةتمتوهنا.كنافعالشهرةعلىاعتمادأالناظمبهيصرحولم

:فقال(الشورى)سورةفىشرع

)ب(قا()ف(ى)ئتشتر

يبشر-قرآويعقوبخلفوهما-حمىوحاء-فىفاء-مرموزىأنيعنى

ومنكالمدنيينبهلفظكماالشينوكسرالياءضمويلزمه،الشينبتشديد-الله

وافقهما:

)أ(لآ(اتضثئوحىؤئرسيل)

فيوحى--يرسلأو-قرأ-جعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

)سورةفىشرعثم(ال!ثمورى)سورةتمتوهنا.نافعكغيرالفعلينبنصب

:فقال(الزخرف

)حف(ؤلآ(جمئذ)

ساكنةبنون-الرحمنعند-قرأيعقوبوهو-حولاحاء-مرموزأنيعنى

كالمدنيينبهلفظكماظرفأنهعلىبينهماألفبلابعدهامفتوحةفدالالباءمكان

والابنين:

كخفمن(ؤ)!(ز)%(داكتضرستقفأؤحئتاكئم)

جئناكم-أولوقل-منفرذاقرأجعفرأبووهو-إذا-همزةمرموزأنيعنى

قاعدته،علىالهمزةإبدالفىوهو،الجمععلىبعدهاوألفالتاءمكانبالنون

القافوإسكانالسينبفتح-سقفا-أيفئاوقرأ.كذلكالنظمفىيقرأأنوينبغى

وهو-حزحاء-مرموزوأنكثير،وابنالبصرىعمروأبىكقراءةبهلفظكما

والشامى:ونافعكالكوفيينوالقافالسينبضم-سقفا-قرأيعقوب

)كأ(لآ(ؤأسنورة)ب(1ئقتف!)
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وقرأ.بالياء-لهنقيض-منفرذاقرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

كحفص:بهلفظكماألفبلاالسينبإسكان-أسورة-أيضا

()ف(قيصذضتمقتخالطستقفأؤفي)

كغيرواللامالسينبفتح-سلفا-قرأخلفوهو-فقفاء-مرموزأنيعنى

والكسائى:عامروابنكالمدنيينالصادبضم-يصدون-وقرأ.الأخوين

)أ(ضلآ(يالقتحالطورك!تاذؤيلقؤا)

والطوروفىهنا-يلقوا-قرأجعفرأبووهو-أصلا-همزةمرموزأنيعنى

وهىبهلفظكما.القافوفتحالألفوحذفاللاموإسكانالياءبفتح-سأل-

:تفردهمن

(ترحغون)!(لثؤ)

كماالغيببياء-يرجعونوإليه-قرأروش!وهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

:كروحوالكسرالفتحفىقاعدتهعلىوهو،بهلفظ

)ف(شآ(قيل!فيالتضث)

ضمفيلزمهاللامبنصب-وقيله-قرأخلفوهو-فئ!افاء-مرموزأنيعنى

(الدخان)سورةفىشرعثم(الزخرف)سورةتمتوهنا،وافقهومنكنافعالهاء

:فقال

(ذ)نقذكرؤتغيى)

التذكيربياء-البطونفىتغلى-قرأرويسوهو-طلطاء-مرموزأنيعنى

كحفص:

()إ(ذؤياقسر)كأ(لآاكتفواؤضئم)

كالحرميينالتاءبضم-فاعتلوه-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى
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عمروكأبىالتاءبكسرقرأهجعفرأبووهو-إذ-همزةمرموزوأن،والشامى

:فقال(الشريعة)سورةفىشرعثم(الدخان)سورةتمتوهنا.والكوفيين

)ف)ؤز(ؤبالرفعحمأقعأاكسيرآتات)

بكسر-يعقلونلقومآيات-قرأيعقوبوهو-حمىحاء-مرموزأنيعنى

ذكروا:منكغيربالرفعقرأهماخلفوهو-فوزفاء-مرموزوأن.كالأخوينالتاء

)فى(لآ(ئؤمئواخاطبأ)

الخطاببتاء-يؤمنونوآياته-قرأرويسوهو-طلاطاء-مرموزأنيعنى

وافقهما:ومنكالأخوين

)أ(لآ(تجقلييايتخزى)

بضم-قوفاليجزى-منفردأقرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

:-قوما-نصبفىخلافولا،للمجهولمبنياالزاىوفتحالياء

()كأ(وىيتضبتمانيأكل)

الثانىوهو-تدعىأمةكل-قرأيعقوبوهو-حوىحاء-مرموزأنيعنى

:اللامبنصب

)ف(ضلآ(ا!رئغؤالستاغة)

بالرفع-فيهاريبلاوالساعة-قرأخلفوهو-فصلافاء-مرموزأنيعنى

:قالثمحمزةكغير

ؤتجلغرالرخمنسئورةإلىالأخقافسئورةومن

كغايم(ؤا!يلآئرىكرهأقضقة)!(زؤ)

بفتح-ثلاثونوفصله-منفرذاقرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

فىالكافبضم-كرها-وقرأ.بهلفظكمابعدهاألفبلاالصادهـاسكانالفاء
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الغيببياء-مساكنهمإلاترىلا-أيضاوقرأ.ذكوانوابنكالكوفيينالموضعين

الأحقاف)سورةتمتوهنا.وخلفوحمزةكعاصم-مساكنهم-ورفعمضمومة

:فقال(!لخي!محمد)سورةفىشرعثم(

)!(فلآ(التاةاسيهنياملىتقطفوا)

أرحامكم-وتقطعوا-منفرذاقرأيعقوبوهو-حللاحاء-مرموزأنيعنى

لهم-أممىو-وقرأ.بهلفظكمامخففةالطاءوفتحالقافوإسكانالتاءبفتح

:اللاموكسرالهمزةضمفىأصلهعلىوهوالياء،بإسكان

)!(لث(كذاؤتبفوا)

الواو،بإسكان-أخباركمنبلو-قرأرويسوهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

)سورةفىشرعثم(!محمد)سورةتمتوهناأصلهعلىبالنونفيهوهو

:فقال(الفتح

()!(زخاطتنؤالثلآثئؤمئوا)

وتعزروهورسولهبالتهلتؤمنوا-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

عمرو:وأبىكثيرابنكغيرالأربعةالأفعالفىالخطاببتاء-وتسبحوهوتوقروه

ؤلآ()ت(يىيئولطستئؤتييما)

كالمدنيين:بالنون-أجرافسنؤتيه-قرأروحوهو-يلىياء-مرموزأنيعنى

خاطث(تغقفواؤ)!(ط)

بتاء-بصيرأيعملونبما-قرأيعقوبوهو-حطحاء-مرموزأنيعنى

(الحجرات)سورةفىشرعثم(الفتح)سورةتمتوهناعمرو،أبىكغيرالخطاب

:فقال

(وىحف()تقذفواؤقتحأ)
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التاءبفتح-تقدموالا-منفرذاقرأيعقوبوهو-حوىحاء-مرموزأنيعنى

:لالدوا

)ا(غملآ(ا!جيمفيالقتغخخرات)

بفتح-الحجرات-منفرذاقرأجعفرأبووهو-اعملا-همزةمرموزأنيعنى

الجيم:

)ب(زز(!تءإخؤيكئم)

بكسر-إخوتكمبين-منفرذاقرأيعقوبوهو-حرزحاء-مرموزأنيعنى

)سورةتمتوهنا.بهلفظكماالياءموضعمكسورةوتاءالخاءوإسكانالهمزة

:فقالق()سورةفىشرعثم(الحجرات

((ذا)تفوذؤئون)

نافعكغيربالنون-نقوليوم-قرأجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزأنيعنى

:فقال(الذاريات)سورةفىشرعثم.وشعبة

)ب(فظأ(ائصتن)ؤقؤئم

الميمبنصب-نوحوقوم-قرأيعقوبوهو-حفظاحاء-مرموزأنيعنى

:فقالالطور()سورةفىشرعثم.وعاصمعامروابنكثيروابنكالمدنيين

ازققن(ؤتغذ)!(لآؤواتب!ت)

بوصل-ذرلاتهمواتبعتهم-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

كابنبالرفع-ذرياتهم-و-بهلفظكماساكنةوتاءالعينوفتحالتاءوتشديدالهمزة

عامر:

()ف(ذاتجفعقغ)ئى(ضيطرفيؤالضاد)

فى-بمصيطروهنا-المصيطرون-قرأخلفوهوفد-فاء-مرموزأنيعنى
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:فقال(النجم)سورةفىشرعثمالخالصةبالصادالغاشية

ثقلآ(كذلتؤ)1(!خئر)

بتشديد-الفؤادكذبما-قرأجعفرأبووهو-الحبرألف-مرموزأنيعنى

:كهشامالذال

()فى(ذاللأتكذا)

بتشديد-والعزىاللات-منفرذاقرأرويسوهو-طلطاء-مرموزأنيعنى

الساكنن:الألفويمدالتاء

)حف(نم(تفروتة)

هـاسكانالتاءبفتح-أفتمرونه-قرأيعقوبوهو-حمحاء-مرموزأنيعنى

:فقالالقمر()سورةفىشرعثم.وخلفكالأخوينبهلفظكماالميم

()إ(ذأاخففؤفسئتقر)

بخفض-مستقرأمروكل-قرأجعفرأبووهو-إذا-همزةمرموزأنيعنى

:تفردهمنوهى-مستقر-راء

)ف(ضلآ(الغيمثستتغقفوا)

الغيببياء-غداستعلمون-قرأخلفوهو-فصلافاء-مرموزأنيعنى

:قالثمعامروابنحمزةكغير

الإفيخالقسئورةإلىؤتجلعرالرحمنسئورةؤمن

افتغ(اثنشتآث)ف(شتا

كغيرالشينبفتح-المنشئات-قرأخلفوهو-فشافاء-مرموزأنيعنى

وشعبة:حمزة

()!(ؤىنخاش)

صحابةا/المضيةالدرةالمرضيلاشرحالبهجلا/1648



بهلفظكمابالرفع-ونحاس-قرأرويسوهو-طوىطاء-مرموزأنيعنى

ةفقال(الواقعة)سورةفىشرعئم.وروحعمرووأبىكئيرابنكغير

)أ(لآ(ؤاخمف!)ف(شتاجمينؤخور)

منالمستفادبرفعهما-عينوحور-قرأخلفوهو-فتىفاء-مرموزأنيعنى

ألا--همزةمرموزوأن،الأصلومخالفةالسابقةالترجمةعلىوالعطفاللفظ

كالأخوين:بخفضهماقرأجعفرأبووهو

يقتح()ث(ضلآصئرلت)

كغيرالشينبفتح-الهيمشرب-قرأخلفوهو-فصلافاء-مرموزأنيعنى

وعاصم:ونافعحمزة

()!(وىاضفئمقروح)

ثم.الراءبضم-فروح-منفردأقرأروشىوهو-طوىطاء-مرموزأنيعنى

:فقال(الحديد)سورةفىشرع

كخفميى(ؤتغذايخذؤ)!(مى)

الهمزةبفتح-ميثاقكمأخذ-قرأيعقوبوهو-حمىحاء-مرموزأنيعنى

عمرو:أبىغيرالقراءباقىبلكحفصالقافونصبوالخاء

)ف(لآ(ؤفياضفئمأثظروا)

الهمزةبوصل-نقتبسأنظرونا-قرأخلفوهو-فلافاء-مرموزأنيعنى

:حمزةكغيرالظاءوضم

)كأ(قى()إ(ذائثؤئؤخذ)

لا-قرآويعقوبجعفرأبووهما-حمىوحاء-إذ-همزةمرموزىأنيعنى

عامر:كابنالتأنيثبتاء-يؤخذ

صحابة(/المضيةالدرةشرحالمرضيلاالبهجلا/1711



(1(ذ)اشئذبترذ)

كغيرالزاىبتثديد-نزلوما-قرأجعفرأبووهو-إذ-همزةمرموزأنيعنى

وحفص:نافع

)!(لث(تكوئواؤخاطسث)

بتاء-كالذينتكونواولا-منفرذاقرأرويسوهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

:الخطاب

)!(لأ(وآتاكئم)

لفظكماالهمزةبمد-آتاكمبما-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

:فقال(المجادلة)سورةفىشرعثم.عمروأبىكغيربه

رفع()إ(ذدوتةتكونقعأأنثكالشتايمؤ)تطاقروا)

والذين-منكميظاهرون-قرأجعفرأبووهو-إذ-همزةمرموزأنيعنى

والأخوينعامركابنبعدهاوألفالظاءوتشديدوالهاءالياءبفتح-يظهرون

أيفئا-وقرأ.تفردهمنوهى،التأنيثبتاء-نجوىمنيكونما-وقرأ.وخلف

:كهشامبالرفع-دولة-و-التأنيثبتاءبالحصمر-دولةيكون

)!(ضلآ(ؤاكثر)

بالرفع-أكثرولا-منفرذاقرأيعقوبوهو-حصلاحاء-مرموزأنيعنى

السابقة:الترجمةعلىوالإحالةاللفظمنالمستفاد

()فى(ؤىتئتخواقغينتخوايتتاتجؤاؤ)ف(ز)

الياءبعدمفتوحةبتاء-ويتناجون-قرأخلفوهو-فزفاء-مرموزأنيعنى

طاء-مرموزوأن،ورويسحمزةكغيرمفتوحةجيمبعدهافألفمفتوحةفنون

منالجيموضمالتاءعلىساكنةالنود!بتقدريم-وينتجون-قرأروش!وهو-طوى

وضمالتاءعلىساكنةالنونبتقديم-تنتجوافلا-منفرذاوقرأ.كحمزةألفغير
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:فقالالحشر()سورةفىشرعثم-تنتهوا-بوزنأيضاالجيم

)ف(لآ(خذرقغخقفةئخرئوا)

بالتخفيف-بيوتهميخربون-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

كماالجمععلىبعدهاألفبلاوالدالالجيمبضم-جدر-وقرأ.عمروأبىكغير

قال!:ثمعمرو،وأبىكثيرابنكغيربهلفظ

الجنشورةإتىالإفتحالطسئورةؤمن

كخفصهئم()كأ(اوانضارقغؤئفضل)

الياءبفتح-بينكميفصل-قرأيعقوبوهو-حاوحاء-مرموزأنيعنى

أنصاركونوا-أيضئاوقرأ.بهلفظكماوشعبةكحفصالصادوكسرالفاءوإسكان

الإضافةعلىالثهاسموجرالجرولامالتنوينبحذفالصفسورةفى-الله

فىشرعثم.المخالفةمنشىء(الجمعة)سورةفىوليسعامر،وابنكالكوفيين

:فقال(المنافقون)سورة

()قي(سئرىؤا!ج!)أ(ذثقلت!ؤا)

كغيرالواوبتشديد-لووا-قرأجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزأنيعنى

كنافع:بتخفيفهاقرأروحوهو-يسرىياء-مرموزوأن،وروحنافع

)كأ(لآ(اكن)

النونبجزم-الصالحينمنواكن-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزوأن

:فقال(التغابن)سورةفىشرعئم.عمروأبىكغيربهلفظكما

)ب(مى(ئونؤتخقفكثم)

بنون-يجمعكميوم-منفرذاقرأيعقوبوهو-حمىحاء-مرموزأنيعنى

:فقال(الطلاق)سورةفىشرعثم.العظمة

()قي(1كسئرؤخلإ)
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الواو،بكسر-وجدكممن-منفرذاقرأروحوهو-ياياء-مرموزأنيعنى

:فقال(الملك)سورةفىشرعثم.الخلافمنشىءالتحرثم()سورةفىوليس

()ف(ذ)تقاؤت

الفاءبعدبألف-تفاوتمن-قرأخلفوهو-فدفاء-مرموزأنيعنى

الأخوين:كغير،بهلفظكماالواووتخفيف

)كأ(لآ(تذغوافيتذعون)

-تدعونبهكنتم-منفرذاقرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

ثم.الخلافمنشىءن()سورةفىوليس،بهلفظكماساكنةالدالبتخفيف

:فقال(الحاقة)سورةفىشرع

(تذكروائؤمئواؤ)!(ط)

ماقليلأ-و-يؤمنونماقليلأ-قرأيعقوبوهو-حطحاء-مرموزأنيعنى

ثم.كالابنينوالشهرةالإطلاقمنعلمكما،اللفظينفىالغيبةبياء-يذكرون

:فقال(المعارج)سورةفىشرع

)أ(لآ(اضفقنيسثأذ)

حميميسألولا-منفرذاقرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

:للمفعولبنائهعلىالياءبضم-حميما

)!(قلآ(خطيئاتؤشتقاداب)

بعدبالألفهنا-شهاداتهم-قرأيعقوبوهو-حملاحاء-مرموزأنيعنى

بعدبالألفنوح()سورةفى-خطيئاتهممما-أيضاوقرأكحفصالجمععلىالدال

:قالثم،بلفظهاستغناءيقيدهماولمعمرو،أبىكغيرأيفئاالجمععلىالهمزة

ائرستلآتشورةإتىالجنشورةؤمن

)أ(ل!(افتخنتقاكانتغالىؤأئة)

وأنه-ربناجذتعالىوأنه-قرأجعفرأبووهو-أب-همزةمرموزأنيعنى
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فقط.الأربعةالمواضعفىالهمزةبفتح-قاملماوأنه-رجالكانوأنه-يقولكان

كذلكبهوأتىالهاءبسكون-أنه-و-الناظموقول،كصاحبهفيهاالبواقىأما

:-سمعنالماوأنا-دخولتوهملكفع

()!(زتقوذتفوذ)

التاءبفتح-الإنستقول-منفردأقرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

به.لفظكمامشددةوالواووالقاف

)ف(تى(ؤقاذ)أ(لآإتقاؤفل)

علىألفبلا-أدعوإنماقل-قرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

-قال-قرأخلفوهو-فتىفاء-مرموزوأن،وحمزةكعاصمبهلفظكماالأمر

وموافقيه:كنافعأيضاكلفظهالماضىبضيكغةبألف

()فى(ؤىقضتمتغقئم)

حرفبضم-قدأنليعلم-قرأرويسوهو-طوىطاء-مرموزأنيعنى

المزمل()سورةفىشرعثم.تفردهمنوهى،للمجهولالبناءعلىالمضارعة

:فقال

ؤول(ؤ)كأ(اتم)

وإسكانالواوبفتح-وطأأشدهى-قرأيعقوبوهو-حامحاء-أنيعنى

عامر:وإبنعمروأبىكغيربهلفظكماالطاء

()كأ(ؤىاخمف!)ؤرفي

الباءبخفض-المشرقرب-قرأيعقوبوهو-حوىحاء-مرموزأنيعنى

:فقالالمذثر()سورةفىشرعثم.وشعبةعامروابنوخلفكالأخوين

قضتم()كأ(لآ)إ(ذ)الرخر

قرآ-ويعقوبجعفرأبووهما-حلاوحاء-إذ-همزةمرموزىأنيعنى

كحفص.الراءبضم-والرجز
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()ا(ذؤتذكرذتر)إ(ذاؤ)كأ(كىأذتر!اذ)

الدالبإسكان-أدبرإذ-قرأيعقوبوهو-حكىحاء-عرموزأنيعنى

همزةمرموزوأن.وخلفوحمزةوحفصكنافعالدالوإسكانمفتوحة،وهمزة

غيركقراءةبينهماوألفوالذالالدالبفتح-دبرإذا-قرأهجعفرأبووهو-أد-

وما-أيضئاجعفرأبووقرأ.بلفظهاستغناءالقراءتينفىيقيدولمذكروا،من

)سورةفىشرعثم.نافعكغيروالإطلاقاللفظعليهدلكماالغيبةبياء-يذكرون

:فقال(القيامة

)!(لآ(ئفتى)

كماالتذكيربياء-يمنىمنىمن-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

:فقال(الإنسان)سورةفىشرعثم.حفصكقراءةبهنطق

()رو(ذقاقضرالؤقفتذى)ؤستلآسيلآ

الوقف،فىألفبلا-سلاسلا-قرأرويسوهو-طلطاء-مرموزأنيعنى

وصلا.التنوينعلىأصلهووافق

)ف(تى(قتؤنأولآقؤارلر)

وصلابالتنوين-قواريراكانت-قرأخلفوهو-فتىفاء-مرموزأنيعنى

أولا:بقولهالمرادوهووقفأ،وبالألف

ؤلآ()!(دثا!ؤقففيؤالقضر)

بالقصرالمذكور-قواريركانت-قرأروش!وهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

التنوين:فتركوصلألاصاحبهووافقوقفا،

()ف(زاثص!ثؤغاييهئم)

منهويلزمالياء،بنصب-عاليهم-قرأخلفوهو-فزفاء-مرموزأنيعنى

:وحمزةالمدنيينكغيرالهاءضم

)ا(لآ(اخمضنوإشتئرق)
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كأبىبالخفض-ل!استبرق-قرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

وافقه:ومنعمرو

ولآ()ب(مىالجالالثؤتشتاؤن)

الخطاببتاء-يشاءونوما-قرأيعقوبوهو-حماحاء-مرموزأنيعنى

:قالثم.والكوفيينكالمدنيين

الغاشتةسئورةإلىائرشلاتسئوزةؤمن

)أآذص(يخ!ؤيالؤاوقمزأاقتتؤ)!(ز)

وموافقيه،كنافعبالهمز-أقتت-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

،القافوتخفيفبالواو-وقتت-قرأهجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزوأن

:تفردهمنوهى

يثالط()ف(لآائاليفواافتحجقالآثؤضتم)

منوهىالجيمبضم-جمالات-قرأروش!وهو-زوطاء-مرموزأنيعنى

الأولعنبثانبقولهواحترز،اللامبفتح-ظلإلىانطلقوا-أيضئا:وقرأ.تفرده

:فقالالنبأ()سورةفىشرعثم.كسرهعلىمتفقفإنه

()ث(قؤفذ)ف(دلآيثينؤقضر)

اللامبعدألفبغير-فيهالابثين-قرأروحوهو-يدياء-مرموزأنيعنى

بعدبألف-لابثين-قرأهخلفوهو-فقفاء-مرموزوأن،كحمزةالقصرعلى

كغيرهما:فاعلاسماللام

)!(قلآ(يالخفضيىؤالرخمنردث)

وماوالأرض!!السمواترب-قرأيعقوبوهو-حملاحاء-مرموزأنيعنى

فىشرعثم.وعاصمعامركابن-الرحمن-و-رب-بخفض-الرحمنبينهما

:فقال(النازعات)سورة

(اشئذذ)كأ(لآتركى)
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الزاىبتشديد-تزكىأنإلى-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

والمكى:كالمدنيين

)!(لث(تايخرة)

النونبعدبألف-ناخرةعظامأ-قرأروشىوهو-طبطاء-مرموزأنيعنى

وخلف:وشعبةكالأخوينبهلفظكما

)أ(لآ(شتذدقئقمتمنذرؤئون)

بالتنوين-يخشاهامنمنذر-قرأجعفرأبووهو-ألا-همزةمرموزأنيعنى

الخلافمنشىء(الأعمى)سورةفىوليستفردهمنوهى،بالنونعنهالمعبر

ذنببأى-قرأجعفرأباأنإلىفأشارالتكوير()سورةفىشرعثم.مرماسوى

:تفردهمنوهىالأولىالتاءبتشديد-قتلت

)فى(لآ(سئغرت)

تشديد-سعرتالجحيمدهاذا-قرأرويسوهو-طلاطاء-مرموزأنيعنى

ذكوانوابنكالمدنيينالسابقةالترجمةعلىوالإحالة،اللفظمنالمستفادالعين

وحفص:

خقف(شترتؤ)!(ز)

بتخفيف-نشرتالصحفوإذا-قرأيعقوبوهو-حزحاء-مرموزأنيعنى

وعاصمص:والثامى،كالمدنيينالشين

()قي(1طيبنوضاذ)

وأبىالمكىكغيربالضاد-بضنين-قرأروحوهو-ياياء-مرموزأنيعنى

:فقالالانفطار()سورةفىشرعثم.ورويسوالكسائىعمرو

)ا(ذ(كيبأئكذئث)

بياء-يكذبونبلكلا-منفرذاقرأجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزأنيعنى

:فقالالتطفيف()سورةفىشرعثم.الغيبة

(ا(ذ))!(زؤتضرةتجقلآؤتغرث)

قرآ-جعفروأبويعقوبوهما-أدوهمزة-حزحاء-مرموزىأنيعنى

صحابلاا/المضيةالدرةشئالمرضيلاالبهجلا/1424



كمابالرفعنضرة-و-للمفعولمبنياالراءوفتحالتاءبضم-وجوههمفىتعرف

:فقال(والبروج،الانثمقاقفى)سورتىشرعثم.الفاعلعننائبااللفظفىأطلقه

كخفميى(الئروجوآيخريضقىؤ)آ(تل)

الياءبفتح-سعيرأيصلى-قرأجعفرأبووهو-اتلألف-مرموزأنيعنى

وحمزةوعاصمعمروكأبىبهلفظكماللفاعلمبنئااللاموتخفيفالصاد!!اسكان

بل،كحفصالظاءبخفض-محفوظلوحفى-أيضاوقرأ.وخلفويعقوب

:فقال(الأعلى)سورةفىشرعثم.نافعغيرالقراءبقية

)كأ(لآ(خاطتنئؤثروا)

كغيرالخطاببتاء-تؤثرونبل-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

-يؤثرون-نونوحذفالخفيفةبالنونمؤكدأمر-خاطبئ:-وقولهعمرو،أبى

:قالثم،المنظومةهذهفىكثيرأذلكمثلمروقد.النظملضرورة

الفرآلطآيخرإتىا!غاشتةسئورةؤمن

)ا(خى()قي(1كاكوفتغذقآقغؤشئقغ)

لا-قرآجعفروأبوروحوهما-أخى-وهمزة-ياياء-مرموزىأنيعنى

الكوفيين:كقراءةبالنصب-لاغية-و-للفاعلمبنئامفتوحةالخطاببتاء-تسمع

)ا(غملآ(ققذرشتذدؤإياتفئم)

إيابهم-إليناثم-منفرذاقرأجعفرأبووهو-أعملا-همزةمرموزأنيعنى

-قرأجعفرأباأنإلىفأشارالفجر()سورةفىشرعثم-.إيابهم-ياءبتشديد

كابنقبلهماعلىالإحالةعليهودلبهلفظكماالدالبتشديد-رزقهعليهفقدر

عامر:

()إ(ذقافذذتخضون)

بعدبألف-تحاضونولا-قرأجعفرأبووهو-إذ-همزةمرموزأنيعنى

المشغالمدمنبد،ولاالكوفيينكقراءةالتفاعلوزنعلىفتحهامنهاويلزمالحاء،

للساكنينة
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خلآ()!(لأكخفميىإطقامافتخنئوثقئغذلث)

بفتح-يوثقولايعذبلا-قرأيعقوبوهو-حلاحاء-مرموزأنيعنى

نأإلىفأشارالبلد()سورةفىشرعثم.كالكسائىللمفعولمبنيينوالثاءالذال

-إطعامأو-و-رقبة-وجر-فك-برفع-إطعامأو-رقبةفك-قرأيعقوب

وموافقيه:كحفصمنونةالميمورفعالعينبعدوألفالهمزةبكسر

()ا(ذشتذالترتةقغةئتدآؤفل)

بتشديد-لبذاما،-منفرذاقرأجعفرأبووهو-أد-همزةمرموزأنيعنى

،ذكوانوابننافعكغيرالياءبتشديديكن(لم)سورةفىمغا-البرية-وقرأ.الباء

فىشرعثم.تقدمماسوىالخلافمنبينهماوما(والعلق،)الشمسفىوليس

:فقالالقدر()سورة

)ث(ز(قاكسيرؤقطقع)

اللامبكسر-مطلعحتى-قرأخلفوهو-فزفاء-مرموزأنيعنى

.تقدمماسوىالخلافمنبينهماوماوالعصر(،)الزلزلةفىولي!،كالكسائى

:فقال(الهمزة)سورةفىشرعثم

)قي(كل()أ(لآثقلآؤتجفغ)

جمع-قرآوروحجعفرأبووهما-يعلوياء-ألا-همزةمرموزىأنيعنى

شىء(الفيل)سورةفىوليس،وخلفوالأخوينعامركابنالميمت!ثمديد-مالا

فقاق:(قريش)سورةفىشرعثم.مرماسوىالخلافمن

يهئم(لآإقغة)1(تلييلآف)

غيرمنساكنةبياء-ليلاف-قرأجعفرأبووهو-اتلألف-مرموزأنيعنى

كذلك.النظمفىيقرأأنوينبغى-ميكال-وزنعلى،بهلفظكماقبلهاهمز

)الماعون،فىوليسبعدها،ياءغيرمنمكسورةبهمزة-إلافهم-أيضاوقرأ

)سورةفىشرعثم.تقدمماسوىالخلافمنشىءبينهماوماوالمسد(
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:فقال،(صخلالإا

تكقلآ()ب(ضنالقاءسئكونؤكفؤآ)

الفاءبسكون-كفؤا-قرأيعقوبوهو-حصنحاء-مرموزأنيعنى

بقوله-وأشار.المخالفةمنشىء(والناس:الفلق)سورتىفىوليس،كحمزة

ثمتم،قدوفرشئاأصولألأصحابهمالثلاثةمخالفةعلىالكلامأقإلى-تكملا

:قال

تق!لآقاخسين()أضاخخىؤغاتميغذقااخسيمث)الذرةيالائمؤتئم

بعدهاأحسبوقوله:)بالدرة(المسماةالقصيدةهذهنظمأىنظامكملأى

والدال،بثلاثينواللامبواحد،فالألف،وأربعين.مائتينتجدهالجملمنلحروفها

إلىإشارةأضاوعاموقوله.ذكرمافالجملة.بخمسةوالهاء،بمائتينوالراء،بأربعة

والضادبواحد،فالألف:بالجملحروفهعددعلىالقصيدةهذهنظمتاريخأن

.بعشرةوالياء،بثلاثةوالجيم،بثمانيةوالحاءبواحد،والألف،بثمانمائة

علمتوإذا.وثمانمائةوعشرينثلاث823سنةهذاعلىيكونتأليفهفتاريخ

الثه،رحمهحجهفيهاحصلالتىالسنةفىألفتلأنها،التقؤلفأحسنالتاريخ

المخالفة،منشىء(والناس،الفلق)سورتىفىوليسأنا،أىحجىأضاقوله

(:تنلهبالخير:)تفاءلالحديثوفى.التفاؤلمعنىوفيه

ئهآطهـدفىبرتدن،طؤآةءيبيرش

!اؤرؤرىأالخراالتيتتكنضدذت"

شفقةيالقيلالآشراب"وطد!ديى

ؤردئىان!خفىالفط!قأذركيى

آ!نأإطه"ةؤإيض،إىدمحصءلمي

ذ"نوتتاواغمرالث!ئفلتخفعؤمن

لآؤكي!ؤافالتالياشئتغاليؤغظئم

الغلآأشئرفافضالقىالشتري!ققاتم

لأقتلآؤيهذت"شتيئأتركواققا

تكقلآقنتجاةفيختىغتيرة

ؤيت،لأىابكل،قىودةختىة-دارلت

تلآؤقنأالأتاخيرغقىؤضل
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،العرببلادمنوالنجد،ومقرةالإنسانمكانوهو،وطنجمع:الأوطان

علىكسرىخندقهالذىالخندقوراءماكل.التهذيبفىقال.الحجازخلاف

الحجاز.فىفأنتإليهاملتفإذا،الحرةإلىتميلأنإلىنجد،فهوالعراقسواد

وقوله-نجد.فهوالعراقأرضإلىتهامةمنارتفعماكل:الصغانىوقال

لايفىوكيفكثر،أى،وافللقلبالاشتغالاكثرأىوالسكونبالضم-عظم

إنكارى.استفهامفهوالبالاشتغال

واحد،بمعنىوالزيارة،الزورالمقامزورى:وقله،منعتأىصددت:وقوله

المصطفىإلىمضاف،صفتهوالثمريف،مفعولهوالمقام،فاعلهإلىمضافوهو

أحاطأىوطوقنى:وقوله.الخلقأى،الميمبفتحالملاإلىمضافصفةأشرف

لقبيلة،اسمبالتصغيروعنيزة،البوادىساكنوهو،أعرابىجمعوالأعراب،به

معهم،ماجميعفأخذواالشيخفيهالذىالركبعلىخرجواالعربأنوحاصله

عنوصدهمأقتلكدتالشيخفقال،غفلةفىالليلفىخروجهموقتوكان

منووجدبرحمتهتداركهوتعالىتباركالثهإنثم،لمخي!النبىوزيارةالحرامالبيت

يمنأنتعالىاللهسألثملمجفه،المصطفىحرمإلىوإيصالهشملهبحملهتكفل

علىبالصلاةقصيدتهختمثم.منهذلكاللهفتقبل،وأولادهبأهلهبجمععليه

والمنة.الحمدودثه،دعاءهاللهيتقبلأنلأجلتبعأىتلاومن!شي!النبى

بهينفعأنسبحانهأسأله،وكرمهفضلهمنتعالىالثهيسرهماآخروهذا()

النعيم.بجناتللفوزوسببأ،الكريملوجههخالصأيجعلهوأن،بأصلهنفعكما

ولاعذرألمؤلفهويلتمس،يصلحهأنخطأفيهفوجدعليهاطلعممنوالمرجو

يفضحه.

مأمولالساداتشيممنوالعفومقبولالناسخيارعندفالعذر

اكهوعلى،النبيينخاتممحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربدثهوالحمد

أجمعين.وأصحابه

هـ.1331سنةالمباركعاشوراءيومصباحتأليفهمنالفراغوكان
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فهرس

المضيةالدرةشرح.المرضيةالبهجةكتاب

الموضوع

الكتابخطبة

القرآنوأمالبسملةباب

والتكبيرالإدغامباب

الكنايةهاءباب

والقصرالمدباب

كلمةمنالهمزتينباب

كلمتينمنالهمزتينوباب

المفردالهمزوباب

الهمزعلىوالوقفوالسكتالنقلباب

الصغيرالإدغامباب

والإمالةالفتحباب-والتنوينالساكنةالنونأحكامباب

المرسومعلىوالوقفواللاماتالراءاتباب

الإضافةياءاتفىمذاهبهمباب

الزوائدباب

البقرةسورة:الحروففرشباب

عمرانآلسورة
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المائدةسورة

الأنعامسورة

والأنفالالأعرافسورة

السلامعليهماوهودويونسالتوبةسورة

والرعدالسلامعليهيوسفسورة

الكهفسورةإلىالسلامعليهإبراهيمسورةمن

الكهفسورة

الفرقانسورةإلىالسلامعليهامريمسورةمن

الرومسورةإلىالفرقانسورةمن

والسجدةالسلامعليهولقمانالرومسورة

وعلا!جلوفاطروسبأالأحزابسورة

والصافاتالسلامعليهي!سورة

الأحقافسورةإلىص!سورةمن

وجلعزالرحمنسورةإلىالا!حقافسورةمن

ألامتحانسورةإلىوجلعزالرحمنسورةمن

الجنسورةإلىالامتحانسورةمن

المرسلاتسورةإلىالجنسورةمن

الغاشيةسورةإلىالمرسلاتسورةمن

القرآنآخرإلىالغاشيةسورةمن
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صحابلاا/المضيلاالدرةالمرضيلاشرحالبهجة/،103

63

65

96

74

08

81

86

88

69

004

201

501

801

113

6،1

914

012

123

125

912



القرآقالدارلعلوممطبوعاتبعض

أ-

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-15

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-47

-،8

-91

صر5

أصر

.2

.3

صر4

صر5

صر6

.7

.8

صر9

ثه5

أث!

ث!2

.الأطفاللمحفةمتن

لون2الثاطبيةمق

محقق.الثاطيةمتن

.لون2النثرطيهمق

.لون2المضيئةالدرةمتن

لون2الجزريةمن

الخير.أبوالثيخورشافيهخالفنيماقالونرسالة

الخير.أبوالثيئورشعنوالنحريراتالمائلملحق

الحير.أبوالثيئالقرآنتجويدفىالرفغالموجز

الخيرأبوالثغوضعبةحفصبينالدائروالخلاتالجمللفة

الخيرأبوالثيئالسبعةالأحرتأسرار

الحيرأبوالثيئالتجويد(فىالرفغ)المستوىالكبيرحفص

الخيرأبوالثيئالقرآنمتثابهفىالسخاوبةشرح

الخيرأبواليئالمتولىالعلامةتررهماعلىبناءحمزةرسالة

الزياتللثيخالقرآنلمجويدالىالحيرانمرضد

الدينئرتجمالأ.الثاطةمنوهثاملحمزةالهمزةعلىالوقفكيمةفىالم!هينوتذكرةاتجدئينعمدة

ضرفجمالأ.للأزميرىالعرفانعمدةفىجاءمافىالطيبةتحريرات

.شرفجمالأ.الطيةمنورض

الخيرأبومحمدالثاطبيةطريقمنالشعةللقراءوالثوابتالأصول

الخير.أبومحمدالثاطبيةطريقمنالسغالقراءاتفىالمصفوتاللؤلؤ

الخيرأبومحمدالقرآنآىعدفىالحانالنائج

الخير.أبومحمدالكبرىللعشرالمكملةالمتواترةالثلاثالقراءات

الخيرأبومحمدالرفغ(المستوى)الكبيربحفصلاحقةرصالة

الخيرأبومحمدالسورفىالآىواضتباهتماثل

الخيرأبومحمدلحمزةالمنفردةالرسائل

الخيرأبومحمدحركات4-2مدارومماتخصائص

الثويحىخالد.والدرةالثاطبيةطريقىمنالمتواترةالعشرالقراءاتفىالنيرةالقباسات

الثويحىخالدالثرطريقعنالقراءاتفىاليسرمنتهى

الئويحىخالدوالطيةالثاطبيةطريقىمنالتجويدفىالتيان

المتولى.للشيخ.المفيدةالفوائد3-.المسفرةالوجوه-2-الآنإحكام-اا)متونرسائلثلاتة

حفص.فيهخالفيخماالكساثىرسالة

سنةأبوالفتاحعبدالثيئ/تحقيقمجلدات7للنريرىالعثرالقراءاتفىالث!رطيبةشرح



ث!3

ثه4

ث!5

ث!6

ث!7

ثه8

ث!9

5!د

،!د

لمد2

3!د

4!د

5!د

!6

لمد7

لمد8

!9

ك!5

أك!

ك!2

ك!3

ك!4

ك!5

ك!6

ك!7

ك!8

ك!9

!5

ا!

!2

!3

!4

!5

!6

!7

للمتولىورشرسالةمتن

للمتولىحمزةريالةمتن

للضباعالثاطيةطريقمنورضئاقالونفيهخالفمانظم

المعودىلمحمدالثاطبيةطريقمنورشاقالونفيهخالفمانظم

للحسينىالثاطيةبتحريراتابريةإتحات

التجويدفىوالسخاوىالحاقانىقصدتىشرحفىالمجيدهدى

للحسينىالتجويدحكمبيانفىالسديدالقولرصالةومعها

للضباعالقصيدمقصودإلىالمريدإرضاد

النفعتقريب

الثاطبيةطريقمناتمواترةالعثرالقراءاتفىالزاهرةالبدور

الضاع/للشيخالخمسةالمتونفىالبررةإتحات

الجزرىلإبنالعشرالقراءاتفىالثرتقريب

القاضىللثيخقالونروايةمنالمصونالسرشرح

للسخاوىالكتابتثابهنجيينفىوالطلابالحفاظوغايةالمرتابهداية

للجمزورىايامانىحرزبتحريرالمعانىكنزضرحالرحمانىالفتح

القاضىللثيخالقراءةفىمنهمكلومنهجقراءاتهموتواترورواتهمالعث!رالقراءاتتارلخ

الزياتللشغحبيببنحمزةقراءةفىالمجيدفغر!الةضرحالمريدمصاح

القاضىلئ!يخنافعالإماملقراءةالجامعالنظم

للقي!ىالتلاوةلفظوتحقيقالقراءةلتجويدالرعاية

للقسطلانىالثاطبىالأماممناتبفىالمواهبىالفتحمختصر

بةمحلىمحمودلثيئالقراءاتمنالدرةثلاثةبهانفردمافىالجناتروضات

الضاعلثحيخةالقراءأصولبيانفىالإضاءة

المرادىتاسمبنللحسنوالتجويدالنظمفىالمجيدعمدةشرحفىالمفيد

الطيىللأمامالتجويدفىالمفيدمنظومة

القعقاعىللهجرسشعبةروايةمنظومة

الخيرأبولثيخ/التجويدقواعدفىالمفيدالموجز

سويدأيمند/بالألحانالكريمالقرآنقراءةلحكمالبيان

المتولىللشيغالمصحفورسممقدمةثرحفىالمقرىوكنيةالمعطىفتح

للخلبجىالقراءاتنىالتحريراتوتوضيحاثكلاتحل

الدانىعمرلأبىالسبعالقراءاتفىالتبشر

الجزرىابنل!مامالتجويدعلمفىالتمهيد

القشىللأمامالسغالقراءاتفىالتبصرة

للأبيارىالتجويدفنفىالعثرةالمتون
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